STADGAR FÖR
Fjällskidarklubben -37 r.f.
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Fjällskidarklubben -37 r.f. (nedan kallad Klubben).
§ 2. Syfte och verksamhetsformer
Klubbens ändamål är att främja skididrotten, främst dess alpina grenar och fjällskidning, samt
friluftsliv även i andra former. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
●
●
●
●
●

upprätthålla klubbhuset i backen i Noux
arrangera skidskola
arrangera träning för tävlingsverksamhet
arrangera skidtävlingar, skidresor och andra skidevenemang
samarbeta med andra skidföreningar och -organisationer

§ 3. Hemort och språk
Klubbens hemort är Esbo stad och dess språk svenska.
§ 4. Klubbens färger
Klubbens färger är rött, blått och vitt.
§ 5. Föreningens medlemmar
Föreningens medlemskategorier är
●
●
●
●
●
●
●

juniormedlemmar, under 18 år,
yngre årsmedlemmar, 18–24 år
årsmedlemmar
hedersordförande
hedersmedlemmar
understödande medlemmar
ständiga medlemmar

En medlem är juniormedlem till utgången av det räkenskapsår under vilket hon/han fyller 18 år och
därefter yngre årsmedlem. En medlem är yngre årsmedlem till utgången av det verksamhetsår under
vilket hon/han fyller 24 år och därefter årsmedlem. Årsmedlemmar är alla övriga
föreningsmedlemmar som inte är ständiga medlemmar eller understödande medlemmar.
Tidigare erhållet ständigt medlemskap bibehålls, men nya ständiga medlemmar antas inte.
Understödande medlemmar är enskilda personer eller sammanslutningar, som vill stöda föreningen
utan att direkt delta i dess verksamhet.
Styrelsen antar på skriftlig ansökan nya personmedlemmar och understödande medlemmar till
föreningen.

Juniormedlemmar och understödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt,
vid årsmöten och övriga föreningsmöten. Övriga medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt vid
föreningsmötena.
§ 6. Hedersmedlemmar och utmärkelser
Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet, på förslag av styrelsen, kalla en föreningsmedlem eller
annan person. Om någon annan än en föreningsmedlem utses till hedersmedlem, har denna närvarooch yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt.
Till hedersordförande kan årsmötet, på förslag av styrelsen, kalla en föreningsmedlem som tidigare
varit ordförande i föreningen. Föreningen kan endast ha en hedersordförande åt gången.
Föreningens utmärkelser är guldmärket och silvermärket, som tilldelas föreningens medlemmar efter
beslut av styrelsen.
§ 5. Utträde ur föreningen
Om en medlem önskar utträda ur föreningen tillämpas bestämmelserna i föreningslagen.
§ 7. Uteslutning av föreningsmedlem
Styrelsen kan utesluta en medlem som underlåtit att betala medlemsavgiften. Vid uteslutning av en
föreningsmedlem tillämpas i övrigt föreningslagens bestämmelser.
§ 8. Medlems- och andra avgifter
Föreningens juniormedlemmar, yngre årsmedlemmar och årsmedlemmar betalar en årlig
medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften för juniormedlemmar och yngre
årsmedlemmar bör vara lägre än årsmedlemmarnas avgift.
Inskrivningsavgiften fastställs av årsmötet.
Hedersordförande, hedersmedlem och ständig medlem betalar inte medlemsavgift.
Understödande medlem erlägger en årsavgift eller engångsavgift som fastställs av årsmötet.
§ 9. Styrelsens sammansättning
Föreningen har en styrelse som består av en ordförande och 4–7 ordinarie medlemmar samt 0–2
suppleanter. Ordförandens och styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år, varefter de kan
återväljas.
Ordföranden och styrelsemedlemmarna väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och skattmästare.
Om någon avgår ur styrelsen under mandattiden, inväljs en annan i hans eller hennes ställe till
mandattidens utgång. Styrelsen avgör om det ska sammankallas ett extra föreningsmöte för detta,
eller om valet kan vänta till följande årsmöte.
§ 10 Valberedningen

Valberedningen är ett förberedande organ, vars medlemmar väljs av årsmötet.
Valberedningens mandatperiod är två år och består av ordförande och 3 medlemmar. Sittande
styrelsemedlem kan inte bli invald i valberedningen.
Medlemmarna i valberedningen ska vara medlemmar i Fjällskidarklubben-37 och ha ett genuint
intresse för klubbens verksamhet.
Valberedningens uppgift är att för årsmötet föreslå kandidater till ordförande och
styrelsemedlemmar samt verksamhetsgranskare och suppleant.
§ 11. Styrelsens verksamhet och beslutförhet
Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag, föreningens stadgar och
årsmötets beslut. Styrelsen kan vid behov tillsätta utskott och övriga organ. Styrelsen är beslutför om
minst hälften av styrelsen är närvarande, varav en bör vara ordföranden eller vice ordföranden.
Styrelsen anställer och avskedar föreningens personal och fastställer deras avlönings- och andra
förmåner samt arbetsuppgifter.
§ 12. Föreningens namntecknare
Föreningens namn tecknas av ordföranden, av två styrelsemedlemmar tillsammans, eller av en
styrelsemedlem tillsammans med en annan person som styrelsen beviljat namnteckningsrätt.
§ 13. Föreningens verksamhetsgranskare
Föreningen har två verksamhetsgranskare och en suppleant för granskning av föreningens
räkenskaper och förvaltning.
§ 14. Granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning
Föreningens räkenskapsperiod är 1.5–30.4. Räkenskapsperiodens bokslut och styrelsens
verksamhetsberättelse ska senast 31.5 överlämnas till revision. Verksamhetsgranskaren ska senast på
årsmötet överlämna en berättelse över utförd granskning av bokslutet och förvaltningen till
föreningens styrelse.
§ 15. Föreningens möten
Föreningen sammankommer till årsmöte före utgången av juni månad. Vid behov sammankommer
föreningen till extra föreningsmöte.
Vid årsmötet upptas följande ärenden till behandling:
1. öppnande av mötet samt konstaterande om dess stadgeenlighet och beslutförhet
2. val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
3. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående räkenskapsperiod
4. föredragning av revisionsberättelse

5. fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
6. val av ordförande och ledamöter till styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå
7. val av ordförande för valberedningen och val av medlemmar till valberedningen i stället för dem
som är i tur att avgå
8. val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
9. presentation och godkännande av styrelsens verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod
10. fastställande av budgeten för följande räkenskapsår
11. fastställande av medlems- och inskrivningsavgifterna för följande räkenskapsår
12. fastställande av understödsmedlemmarnas årsavgift
Årsmötet kan också behandla andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen. Om en
föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas av årsmötet, ska det tillställas styrelsen senast
en vecka före mötet.
Minst 20 av föreningens röstberättigade medlemmar har tillsammans rätt att kräva ett extra
föreningsmöte för behandling av en särskild fråga. Ärendet ska skriftligen tillställas styrelsen, som
inom fyra veckor ska sammankalla ett extra föreningsmöte.
§ 16. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte
Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte delges föreningens medlemmar med annons i en
svenskspråkig dagstidning som utkommer i Helsingfors, per post eller e-post eller per sms eller
motsvarande senast två veckor före mötet.
§ 17. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller föreningens upplösning ska fattas vid två på
varandra följande föreningsmöten, med minst 3/4 majoritet vid vartdera mötet.
§ 18. Upplösning av föreningen
Skulle föreningen upplösas, ska tillgångarna i första hand tillfalla Finlands Svenska Skidförbund (FSS)
och användas för främjande av den alpina skididrotten i Finland. Om Finlands Svenska Skidförbund
inte längre existerar, ska tillgångarna överlåtas till en organisation med ett ändamål som motsvarar
Klubbens. Eventuella donerade medel eller tillgångar som finns i Klubbens ägo ska, i mån av
möjlighet, användas på det sätt som donatorn bestämt. Beslut i dessa frågor fattas på föreningens
sista föreningsmöte.

