Stadgar för Stockholms Rävjägare – SRJ
fastställda av årsmötet den 24 januari 2007
§1

Föreningen Stockholms Rävjägare (SRJ) utgör en fristående sammanslutning
av radio- och orienteringsintresserade medlemmar inom i huvudsak StorStockholm med omnejd.

§2

Föreningens ändamål är att organisera och genomföra tävlingar i
radiopejlorientering (RPO, även kallad ”rävjakt”) på både klubb- och nationell
nivå inom i huvudsak Stor-Stockholm med omnejd.

§3

Medlemskap i föreningen kan vinnas av varje radio- och orienteringsintresserad
person, som vill ställa sig föreningens stadgar till efterrättelse. Styrelsen kan till
föreningens hedersmedlem kalla sådan person som på särskilt utmärkande sätt
verkat för föreningens ändamål eller stött dess syften.

§4

För att hålla kontakten och stärka sammanhållningen mellan medlemmarna
samt informera om tävlingsresultat och kommande tävlingar skall i mån av
föreningens tillgångar ett föreningsblad utges. Dess namn skall vara SRJBladet.

§5

Föreningens arbets- och bokföringsår sammanfaller med kalenderåret.

§6

Medlemmarna erlägger för arbetsåret medlemsavgift, vars storlek fastställes av
årsmötet. Det åligger styrelsen att till årsmötet lämna förslag till årsavgiftens
storlek och, vid ändring av densamma, lämna motivering härför.
Medlemsavgiften skall erläggas utan anfordran och vara inbetald före mars
månads utgång.

§7

Årsmötet skall äga rum under januari månad. Kallelse skall ske via SRJ-Bladet
senast två (2) veckor före utsatt tidpunkt.

§8

Rösträtt vid årsmötet eller annat av styrelsen utlöst möte äger sådan medlem
som erlagt medlemsavgift för närmast föregående arbetsår. Röstberättigad
medlem, som inte kan deltaga vid sådant möte, äger rätt att rösta genom fullmakt.

§9

Förslag, som skall behandlas utöver dagordningen vid årsmötet, skall vara
styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet för att kunna tas upp till
behandling.
Stadgeändringsförslag skall dock vara styrelsen tillhanda i så god tid att
förslaget kan tillställas medlemmarna i kallelsen till årsmötet.

§10 Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:







Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, vilka jämte sekreteraren
mötesprotokollet.
Godkännande av dagordningen.
Genomgång av föregående årsmötes protokoll.
Framläggande av årsberättelse och funktionärsrapporter.
Frågan om ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.

skall

justera

1

 Val av styrelse för det kommande arbetsåret:
 val av ordförande
 val av kassör
 val av revisor
 Fastställande av medlemsavgiften för arbetsåret.
 Upprättande av årets tävlingsdatum.
 Behandling av motioner och styrelseförslag.
 Övrigt.
§11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då annan
styrelseledamot så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då minst två
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal skall den mening ordföranden
företräder vara utslagsgivande.
§12 Föreningens ordförande är dess officielle representant och tecknar föreningen.
Vidare skall han sköta föreningens korrespondens samt ordna och förvara
föreningens handlingar.
Kassören åligger att omhänderha föreningens medel samt föra föreningens
räkenskaper på sådant sätt att den ekonomiska ställningen vid varje tillfälle kan
delges styrelsen. Kassören tecknar föreningen i finansiella ärenden.
Föreningens räkenskaper skall vara avslutade för föregående arbetsår i så god
tid att dessa kan tillställas revisorn för granskning senast två (2) veckor före
årsmötet.
§13 Revisorn skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisionen
skall vara avslutad i god tid före årsmötet, så att revisionsberättelsen kan
framläggas vid detta.
§14 Föreningens eventuella upplösning skall endast avgöras vid årsmötet, varvid
minst två tredjedels majoritet erfordras. Vid eventuell upplösning skall
föreningens behållning användas till ändamål, som överensstämmer med dess
syften.
§15 Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter förslag enligt §9. Godkänner
årsmötet sådan stadgeändring, vartill minst två tredjedels majoritet erfordras,
träder ändringen omedelbart i kraft.
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