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Stadgar för Skånes Schackförbund
Innehållsförteckning

Stadgar ftir Skånes Schackförbund
I. NAMN OCH ANDAMAL
$ 1 Inledning
Skånes schackftirbund (i fortsättningen kallat distriktsftirbundet eller fi)rbundet om
missftirstånd ej kan uppstå) åir ett till Sveriges schackftirbund (SSF) anslutet distriktsftirbund.
Skanes schackftirbund utgör en samnnnslutning av fiireningar (schackklubbar). Anslutna
ftireningar och deras medlemmar tillhör Sveriges schackfiirbund.

,
-

$ 2 Ändamål
Förbundets uppgift åir:
att inom sitt geografiska område varaett organ ftir schacklivet,

+
+

att genom attvara en ungdomsorganisation verka fiir schackets utbredning och
demokratisk fostran bland ungdomen inom verksamhetsområdet,

+

att verka ftir ett ökat intresse ftir schackspelet och schacklig verksamhet i alla
salilnanhang,

+

att tillvarata klubbmedlemmars och fiireningars intressen och vara en serviceorganisation

ftir dessa,

+

att arrangera och organisera schackliga arrangemang samt utftirda beståimmelser ftir egna

tiivlingar, samt

+

att bistå Sveriges schackftirbund vid regionala arrangemang,

II, MEDLEMSKAP

-

$ 3 Medlemmar
Medlemmar i forbundet iir anslutna ftireningar och deras medlemmar. Föreningarna och deras
medlemmar iir dåirigenom också medlemmar i Sveriges schackforbund.

Till klubbarna

anslutna medlemmar kallas

ftir enkelhets skull i fortsättningen medlemmar.

$ 4 Hedersledamöter och utmärkelser
Till hedersledamöter av ftirbundet kan på ftirslag av styrelsen och efter beslut av
ftlrbundsmötet kallas person som giort ftirbundet synnerliga tjänster. Fråga hiirom behöver
styrelsen inte delge ftireningarna ftire ftirbundsmötet.
Utdelande av öwiga ftirtjåinsttecken och liknande beslutas av styrelsen.
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$ 5 Medlemsmatrikel och medlemsrapportering
Register över ftirbundets ftireningar samt medlemsmatrikel skall uppdateras årligen inftir
ordinarie ftirbundsmöte samt vid behov.
Förening skall varje år enligt utfrirdade anvisningar insiinda ftirteckning över sina
medlemmar. Förteckningen skall innehålla medlemmarnas namn, adress, ålder och kön samt
uppgit som bekräftar ati'medlemmen aktivt tagit ståillning ftir årets medlemskap. Föreningen
skalitillsammans med medlemsfiirteckningen bifoga fastst?illd verksamhetsberättelse for den
period redovisningen avser samt eventuellt åindrade stadgar. Samtidigt erläggs
medlemsavgifter enligt ftirbundsmötets beslut.
Förbundet skall varje verksamhetsår senast vid angiven tidpunkt till SSF insända aktuell
årsredovisning samt aktuella medlemsftirteckningar fiir anslutna ftireningar. Av SSF's
kongress fastitiittda medlemsavgifter skall &irefter inbetalas enligt utftirdade beståimmelser.
$ 6 Spelarregistrering
i en av
Varje schackspelare kan vara medlem i flera foreningar men ftr bara vara registrerad
utftirdar ftir sina
d"ssu. Spelare skall fiilja de tävlingsregler som SSF respektive forbundet
tiivlingsarrangemang. Registrering sker på sätt och vid tidpunkt som SSF beslutar.
$ 7 Varning och avstiingning
Enskild medlem eller fiirening, som bryter mot ftirbundets eller SSF's stadgar eller
tiivlingsbestämmelser så ävenden som uppträder olåimpligt i tävlingslokalen eller i andra
schacfliga sammanhang, kan av styrelsen tilldelas varning eller i svånare fall avstiingas viss
medlem innebåir ftirbud mot deltagande i tiivlinqar eller andra
tid. Avstiingning un
"*kild
inom
schackliga äu.r.-*g som anordnas av SSF eller av distriktsftirbund eller filrening
Avståingning
sSp. awiingningen skall omedelbart rapporteras till Sveriges schackfiirbund.
(uteslutningia" ör"ni"g innebåir att ftireningens spelare ej låingre iir medlemmar varken i
frrbundet eller i SSF
Avståingd medlem ftr delta i tävlingar inom den egna ftireningen, om dess styrelse så medger.
Medlem eller ftirening som inte åir nöjd med beslut av styrelsen enligt denna patagraf äger
anfora besv?ir hos Sveriges schackftirbund styrelse inom tre veckor efter delgivandet av
i
styrelsens beslut. Medlern i avståingd ftirening kan begåira övergång till annan fiirening
enlighet med gtillande regler frr byte av ftirening.
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III. VERKSAMHET OCH ORGAN
$ 8 Förbundets organ
Förbundets organ iir ftirbundsmötet samt ftirbundsstyrelserl
i det ftiljande kallad styrelsen.

$ 9 Styrelse

v

-

$ 9a Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av.ordftirande samt ytterligare fyra ledamöter.
Mandattiden iir två år. Hälften
av ledamötema väljs varje år. Styrelsenutserinom sig varje
år vice ordftirande, sekreterare,
kassör och ungdomsinstruktör (distriktsinstruktör).
Högst

fra

styrelsesuppleanter väljs varje år. Deras mandattid åir ett år.

$ 9b Styrelsens uppdrag
Förbundets angelägenheter ftirvaltas av styrelsen, som öreträder
ftirbundet i alla avseenden,
om inte stadgar eller ftirbundsmöte ftireskriver annat.
Styrelsen skall i sitt arbete utgå fran att-satserna i 2, och därvid
siirskilt tillgodose att
$
ungdomsverksamheten utvecklas inom hela verksamhetsområdet.
Styrelsen skall vidare tillse att ftirbundet fullgör sina skyldigheter
som distriktsftirbund inom

Sveriges schackftirbund.

$ 9c Styrelsens arbetsformer
Styrelsen tillsätter de kommittöer och arbetsutskott den anser
erforderligt.
Förbundets firma tecknas av tväav styrelsen bemyndigade personer
var och en fiir sig.
Styrelsen åir beslutftir då minst håilften av de valdaledamöterna
åir nåirvarande. Beslut fattas
med enkel röstövervikt. vid lika röstetal har ordftiranden utslagsröst.
Kallelse till styrelsemöte innehållande dagordning skall ske
skriftligt eller via e-post.

$ 10 Ordinarie ftirbundsmöte
Ordinarie ftirbundsmöte åir distriktsftirbundets högsta organ och
hålls årligen under mars
månad på tid och plats som styrelsen bestiimmer.
Kallelse till ftirbundsmötet skall utsåindas till ftirbundets öreningar och funktion?irer
senast en
månad fiire mötet.
Förbundsmötet består av representanter ftir ftireningarna. Enskilda
medlemmar ffir nåirvara
yttra sig men in]e$dlla ftirslag eller delta i omröstningar. Representant
99h
skall visa fullmakt
fran sin ftirening och fiir fiiretråida endast en ftirening. Repiesentant
ftr ej delta i omröstning
som berör honom personligen. Ledamot av styrelsen b<ir^inte
representera ftirening vid
fiirbundsmötet.
Förbundsmötet åir beslutftirt med det antal representanter som
infunnit sig. Representant har så
många röster som motsvaras av medlemsantåbt i hanslhennes
ftirening, äock^hogst en tiondel
av sununan av nåirvarande ftireningars medlemsantal.

)
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordftiranden utslagsröst.

Följande åirenden skall ftirekomma vid ordinarie fiirbundsmöte:

1.

-

Val av mötesordftirande.
Mötets stadgeenliga utlysande.

2.
3. Justering av röstlåingden.
4. Val av mötessekreterare.
5. Val av två justeringsmiin att jiimte ordfiiranden justera protokollet.
6. Protokollet fran fiiregående fiirbundsmöte.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatråikning och balansräkning.
8. Revisionsberättelsen.
g. Fråga om faststiillande av resultatriikning och balansråikning och ansvarsfrihet

for

styrelsens ledamöter.

-

10. Fråga hiinskjuten från medlem, ftirening eller styrelsen.

11. Styrelsens verksamhetsplan och budgetörslag.

Avgifter till forbundet.
13. Val av ordftirande.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av styrelsesuppleanter i ordningsftiljd att ersätta frånvarande ordinarie ledamöter.
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
IT.YaIav minst två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
12.

18. Diskussion om ftirbundets verksamhet.

Fråga som styrelsen önskar håinskjuta till ftrbundsmötet skall senast två veckor fiire mötet
skriftligen delges ftireningarna. Fraga som medlem eller ftirening önskar hiinskjuta till

ftlrbundsmötet skall inges skriftligt till styrelsen ftire den I februari. Varje skrivelse skall
endast omfatta en fråga och innehålla motivering. Styrelsen skall tillställa ftireningarna
skrivelsen samt vttrande i saken senast två veckor ftire mötet.

g 11 fusredovisning
Förbundets verksamhetsår åir I januari - 31 december. Råikenskapsåret sammanfaller med
verksamhetsåret.
Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets slut och senast fem veckor fiire frrbundsmötet
till revisorerna överlåimna verksamhetsberättelse, balansråikning, resultatråikning, protokoll
och avtal samt öwiga ftirbundets handlingar som krävs for revisionen eller som revisorerna
efterfrågar.
Ä.rsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansriikning skall senast två
veckor ftire ftirbundsmötet utsåindas till ftireningarna.
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$ 12 Revisorer
Förbundsmötet väljer ftir en tid av ett år två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisorema
skall granska ftirbundets råikenskaper och ftirvaltning, bidra med råd och idöer betråiffande
ftirvaltningen samt på begiiran av ftirbundsstyrelsen verkståilla såirskilda revisionsuppdrag.
Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.
Förbundets råikenskaper skall tillsammans med en ekonomisk sammanställning ftir det gångna
året tillställas revisorerna senast fem veckor fiire ftirbundsmötet. Revisorerna skall till
ftirbundsmötet avge skriftlig berättelse över verkställd revision. Den skall innehålla
tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet ftir styrelsen fiir det gångna verksamhetsåret
och lämnas till styrelsen senast sju dagar ftir ftirbundsmötet.

$ 13 Valberedning
Valberedningen består av ordörande (sammankallande) och så många ledamöter, som
ftirbundsmötet utser.
Det åligger valberedningen att till fiirbundsmötet ftireslå kandidater till ftirtroendeposterna
enligt $ 10, iirendena 13-16 på ftirbundsmötets dagordning. Kandidater till uppdrag som
styrelseledamot ftireslås utan att ange funktion
Valberedningen skall meddela sitt fiirslag till styrelsen senast två veckor fiire ftirbundsmötet,
varefter styrelsen skall meddela ftireningarna valberedningens ftirslag.
Om en fiirffoendevald liimnar sitt uppdrag under pågående mandatperiod kan styrelsen
anmoda valberedningen att ftirbereda fi llnadsval.

$ 14 Extra ftirbundsmöte
Extra fiirbundsmöte hålls då styrelsen eller ftirbundets revisorer så anser erforderligt eller
också då SSF eller minst tre av ftirbundets ftireningar med tillsammans minst tio procent av
fiirbundets medlemmar begåir detta ftir uppgivet åinda-måI.

r>
ii'

Extra ftirbundsmöte skall även hållas om ordftirande eller kassör liimnar sitt ftirtroendeuppdrag i ftirbundsstyrelsen under pågående verksamhetsår.
Extra fiirbundsmöte skall hallas inom två månader fran det begiiran inkom till styrelsen.
Inkommer begiiran efter 1 januari ftr styrelsen istället hiinskjuta frågan till behandling på
ordinarie ftirbundsmöte. Har SSF eller örening pakallat ftirbundsmötet skall styrelsens
yttrande i saken bifogas kallelsen.
Kallelse skall utsiindas minst två veckor ftire extra ftirbundsmöte och innehålla uppgift om
vilka iirenden som skall behandlas.

I övrigt gåiller i tillåimpliga delar vad som stadgas i $ l0 om ordinarie örbundsmöte.
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$ 15 Tävlingsbestämmelser
Styrelsen äger rätt att utftirda särskilda tävlingsbeståimmelser ftir ftirbundets tävlingar.

Tvister vid ftirbundets tävlingar avgörs av utsedd tävlingsledning. Part som inte
dess beslut kan lxinskjuta tvisten till avgörande av styrelsen.
Beslut av styrelsen i sådant iirende kan överklagas

till

Sveriges schackfiirbund.

åir

nöjd med
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IV. SARSKILDA BESTAM MELSER
$ 16 Stadgeändring
För iindring av dessa stadgar krävs beslut av ftirbundsmöte med minst 213
majoritet.

$ 17 Upplösning
För upplösning av ftirbundet krävs beslut med minst 2/3 maioritet vid
två på varandra ftiljande
ftirbundsmöten. Ett av fiirbundsmötena skall vara ordinarie ftirbundsmöte.
Om ftirbundets
upplösning beslutas, skall ftirbundsmötet även besluta hur ftirbundets tillgangar
skall
dispone_ras. Tillgangarna skall anviindas ftir att fränfa schackliga ändamåi
iriom ftirbundets
geografiska område.

$ 18 Stadgetolkning
Tolkning av dessa stadgar kan göras under forbundsmöte efter konstaterande av mötesordftirande att tolkningsfråga ftireligger. Beslut om tolkning sker med enkel majoritet.
Tolkning av dessa stadgar kan göras under styrelsemöte efter konstaterande av ordörande att
tolkningsfråga ftireligger. Om styrelsen ej kan enas i tolkningen skall revisorenur yttrande
begåiras och ftiljas.
Tolkningsfråga skall alltid behandlas som stadgefråga vid nristftiljande ftirbundsmöte.

