STADGAR FÖR SKÅNES FLYGSPORTSFÖRBUND
Fastställda av Skånes FSF:s årsmöte 2014-03-01
ALLMÄNT
§1
Ändamål
Skånes Flygsportförbund (Skånes FSF) har till ändamål att främja, leda, företräda
och administrera flygsporten och dess tävlingsverksamhet inom Skåne, Distriktets
ldrottsförbunds administrativa område. Därjämte skall Skånes FSF företräda distriktet
vid Flygsportförbundets årsmöte.
§2
Sammansättning
Skånes Flygsportförbund omfattar de föreningar som utövar flygsport och är anslutna
till Svenska Flygsportförbundet (FSF) och har sin hemvist inom Skånes
Flygsportförbunds geografiska område.
§3
Beslutande organ
Skånes FSF:s beslutande organ är årsmötet, allmänt möte och Skånes FSF:s
styrelse.
§4
Verksamhetsår
Skånes FSF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Skånes FSF:s styrelses arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.
§5
Ändringar av stadgar
För bifall till stadgeändring fordras beslut på årsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Förslag till stadgeändring skall skriftligen avges jämlikt § 10 om ej
förslaget läggs fram av styrelsen. Beslutad stadgeändring träder i kraft efter
godkännande av FSF.
§6
Upplösning av förbundet
Skånes FSF:s upplösning kan endast ske efter beslut härom
med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra
följande årsmöten och efter samråd med Svenska Flygsportförbundet. Beslut om
disposition av förbundets tillgångar skall fattas vid det sista av dessa två möten.
Förslag till SDF:s upplösning skall skriftligen avges jämlikt § 10.

SPECIALDISTRIKTSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
§7
Tidpunkt och kallelse
Skånes FSF:s årsmöte äger rum årligen före den 31/3. Tid och plats bestämmes av
SDF:s styrelse.
Kallelse utfärdas av Skånes FSF:s styrelse till anslutna föreningar och FSF:s styrelse
för kännedom senast 21 dagar före årsmötet. Föredragningslista samt verksamhetsoch förvaltningsberättelse översändes till föreningarna senast 7 dagar före årsmötet.
§8
Omröstning och rösträtt
Rösträtten vid Skånes FSF:s årsmöte bestämmes genom röstlängd, vilken upprättas
av FSF. Röstlängden upptager det antal föreningar som under föregående
kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot FSF samt fullgjort de skyldigheter
mot Skånes FSF som bestämts av dess årsmöte.
Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd erhållits. Om förening deltager i
mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena
ombudet. Förfogar föreningen över mer än en röst, äger föreningen rätt att bestämma
rösternas fördelning mellan ombuden. Föreningen skall ingiva fullmakt för sina
ombud. l fullmakten skall ombudens rätt att utöva föreningens rösträtt anges. Beslut
vid mötet fattas genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring eller
upplösning.
Omröstning sker öppet, utom vid val, då sluten omröstning skall ske när ombud så
begär. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.
§9
Dagordning vid årsmötet
1. Årsmötets öppnande.
2. Dagordningens fastställande.
3. Ombud och röstlängdens fastläggande.
4. Val av två rösträknare och tillika justeringsman att jämte ordföranden justera
protokollet.
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
6. Val av ordförande för årsmötet.
7. Val av sekreterare för årsmötet.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
10. Föredragning av revisorernas berättelse.
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Behandling av propositionen och motioner.
13. Fastställande av årsavgift nästkommande år.
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år.
15. Val av förbundsordförande för kommande år.
16. Val av kassör och sekreterare för två år.
K. väljas udda år och S. väljs jämna år.
17. Val av ledamot 1 och ledamot 2 för två år.
L1 väljas udda år och L2 väljs jämna år.
18. Val av grenrepresentanter för varje gren för två år. Jämt fördelat på udda och
jämna år.
19. Val av revisor på två år.
R1 väljs udda år och R2 väljs jämna år.
20. Val av revisorsuppleant på ett år.
21. Val av valberedning, en ledamot från varje aktiv flygsportsgren.
22. Val av ombud till, Skånes IF:s - FSF:s årsmöten.
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23. Prisutdelning.
24. Årsmötets avslutning.
§ 10
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Rätt att inge förslag tillkommer inom Skånes FSF ansluten förening samt
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem
insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag
skall vara Skånes FSF tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
§ 11
Valbarhet
Valbar är envar stadigvarande bosatt i Sverige, medlem i förening ansluten till
Skånes FSF. Ledamot i Skånes FSF:s styrelse är ej valbar som revisor eller
revisorssuppleant.
§ 12
Räkenskaper och revision
Skånes FSF skall ha två revisorer som väljs för två år, varav en som huvudregel väljs
udda år och en väljs jämna år. Huvudregeln behöver ej tillämpas vid fyllnadsval av
revisor. Revisorsuppleant väljs varje år.
Skånes FSF:s revisorer samt en revisor utsedd av Distriktets ldrottsförbunds
årsmöte, åligger att granska Skånes FSF:s styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Skånes FSF:s styrelses räkenskaper och handlingar överlämnas till Skånes FSF:s
revisor senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision,
tillsammans med revisorernas berättelse vara Skånes FSF:s styrelse tillhanda senast
14 dagar före årsmötet.
§ 13
Allmänt möte
Skånes FSF:s styrelse kan, då den finner erforderligt, sammankalla till allmänt möte.
Vid allmänt möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden föredragas till
avgörande.
Kallelse jämte föredragningslista översändes till föreningarna senast 7 dagar före det
allmänna mötet.

SPECIALDISTRIKTSFÖRBUNDETS STYRELSE
§ 14
Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, Skånes FSF:s beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter.
Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter växelvis på två år enligt § 9. Ledamot
med kontaktfunktion skall utses så att varje gren inom FSF om möjligt blir
representerad i styrelsen.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta skall vara högst
tre.
Styrelsen äger att tillsätta erforderliga kommittéer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är, då samtliga kallats
beslutmässig då endera ordförande eller vice ordförande och tre ledamöter är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger närvarande ordf.
utslagsröst. Styrelseledamot äger ej utöva rösträtt genom fullmakt.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång äger styrelsen rätt att utse
ersättare, vilken verkar fram till närmast kommande årsmöte. Om ordförande finner
påkallat, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning.
§ 15
Styrelsens åligganden
1. Verkställa årsmötets beslut.
2. Hålla sig orienterad om verksamheten i de anslutna föreningarna genom
kontaktman samt upprätta en aktuell förteckning över kontaktman i anslutna
föreningar.
3. Administrera flygsporten i enlighet med gällande stadgar och bestämmelser
samt verka för dess utveckling genom kurser och utbildning.
4.

Verka för anordnande av distriktsmästerskap inom varje gren enligt RF:s och
FSF:s bestämmelser samt godkänna och upprätta förteckning över skånska
rekord och rekord satta av personer som tävlar för en förening i Skåne.

5. Äska medel från RF och FSF samt förvalta Skånes FSF:s medel.
6. Bereda de ärenden som skall föreläggas årsmötet.
7.

Förelägga årsmötet verksamhetsplan och budget för nästkommande år.

8.

Föra protokoll och erforderliga räkenskaper.

9.

Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå FSF och Distriktets idrottsförbund
med upplysningar och yttranden.

10. Utöva prövningsrätt i ärenden, varom stadgas i kap 13 och 14 i RF:s stadgar.
11. Utse firmatecknare för Skånes FSF.
12. Medverka till fördelning av de ekonomiska medel som tilldelats distriktet.
13. Utse person att vid FSF:s årsmöte företräda Skånes FSF och de klubbar i
Skånes FSF som ej är representerade genom eget ombud vid FSF:s årsmöte.
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§ 16
Valberedning
Valberedningen består av en ledamot från varje gren.
Valberedningen väljs av årsmötet med en sammankallande och förbereder val av ny
styrelse till nästa årsmöte, se § 14.
Valberedningens förslag till ny styrelse skall föreläggas Skånes FSF:s styrelsen
senast två veckor före årsmötet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadgarna ändrade 2001-03-20
Stadgarna ändrade 2003-03-18
Stadgarna ändrade 2014-03-01, godkända av FSF 2014-03-28
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