
Stadgar för Schacksällskapet Kalmarunionen 

 

§1 

 

Schacksällskapet Kalmarunionen; ansluten till Smålands Schackförbund och därmed Sveriges 

Schackförbund är en sammanslutning av schackintresserade i Kalmar med omnejd. 

 

§2 

 

Schacksällskapets ändamål är att bilda en föreningspunkt för intresserade av schack genom 

tävlingar och utbildning samt ökad färdighet, fördjupa insikten i spelet och öka intresset för 

schackspelet. 

 

§3 

 

Schacksällskapet angelägenheter handhas av en styrelse. Den ska se till att lokal finns för 

regelbundna spelkvällar, utse tävlingsledare, samt i övrigt utöva sådan verksamhet att föreningens 

intressen tillvaratas och i §2 formulerade ändamål uppfylls. 

 

Utan schacksällskapet hörande för varje särskilt fall, äger styrelsen bestämma om föreningens 

angelägenheter utom i följande frågor 

a)  ändring av stadgar 

b) uteslutande av medlem 

c) bestämmande av avgifter 

d) bestämmande av hedersmedlem 

e) bestämmande hur schacksällskapet tillgångar skall förfaras i händelse av klubbens 

 upplösning 

f) beslut om klubbens upplösning 

 

§4 

 

Ordförande ska kalla till styrelsemöte och leda dessa förhandlingar. 

Sekreteraren ska föra protokoll såväl vid klubbmöten samt styrelsemöten. Sekreteraren ska inför 

varje årsmöte skriva verksamhetsberättelse. 

Kassören ska samvetsgrant föra klubbens räkenskaper, som avslutas en 31/12 varje år. 

Kassaberättelsen ska ges till revisorerna senast den 1 mars.  

Ungdomsledaren åligger att organisera ungdomsarbetet och vara ordförande i ungdomskommitte`n. 

Styrelsen utser inom sig korresponderande ledamot. Denna ska sköta förekommande 

korrespondens. 

 

§5 

 

Revisorer ska granska kassörens räkenskaper och sekreterarens protokoll, De ska kontrollera 

inventarieförteckning samt senast en vecka före årsmötet till föreningens sekreterare avlämna 

revisionsberättelse. 

 

§6 

 

Schacksällskapet verksamhetsår omfattar tiden 1/1-31/12 

Årsmötet ska hållas i mars. 

Motioner ska vara inlämnade innan 1 februari 

Höstmöte ska hållas i december för beslut om för bestämmande avgifter. 



§7 

 

Dagordning för årsmötet och höstmöte 

  

Dagordning för Årsmöte 

1. Årsmötets öppnas 

2. Val av årsmötesfunktionärer 

a) val av ordförande 

b) val av sekreterare 

c) val av 2 justerare 

3. Godkännande av kallelse till årsmötet 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Styrelsen verksamhets och förvaltningsberättelse 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Val av styrelse (växelvisa val) 

a) ordförande 2 år (jämna år) 

b) sekreterare 2 år (ojämna år) 

c) kassör 2 år (ojämna år) 

d) ungdomsledare 2 år (jämna år) 

e) övrig ledamot (2 år) (jämna år) 

 

9. Val av  

a) två revisorer 

b) IT-ansvarig 

c) Ungdomskommittén (2-4 personer) 

d) Valberedning 2 personer jämte ersättare 

e) Firmatecknare väljs 2 st (var och en för sig) 

f) Lagledare för lagen 

g) Materialförvaltare 

 

samtliga väljs på 1 år 

 

10. Styrelseförslag 

11. Motioner 

12. Mötet avslutas 

 

Dagordning för höstmötet 

 

1. Höstmöte öppnas 

2. Godkännande av kallelse till årsmötet 

3. Beslut medlemsavgifter 

4. Beslut tävlingsavgifter 

5. Beslut reseersättningar 

6. Övriga ersättningar.' 

7. Mötet avslutas 

 

 

 

 



§8 

 

Extra stämma hålles när styrelsen eller minst 5 medlemmar önskar. Kallelse till detta möte skall ske 

minst 10 dagar i förväg 

 

Vid extra stämma skall behandlas 

1. av styrelsen väckt fråga  

2. av medlem väckt fråga 

 

§9 

 

Varje person intresserad av schackspel kan efter anmälan och efter erläggande av fastställd årsavgift 

bli medlem i schacksällskapet. För tidigare utesluten medlem inträde eller av annan förening 

utesluten medlem fodras styrelsens godkännande. 

 

§10  

 

'Klubbens beslut är giltigt när minst 10 deltagare eller 50 % av betalande seniormedlemmar är 

närvarande. Vid färre deltagare skall kallelse till nytt möte ske inom 14 dagar. Detta möte är då 

beslutsmässigt oavsett deltagare. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågan om klubbens 

upplösning. Då fodras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten. I händelse av lika 

röstetal i andra frågor, fäller mötesordförande utslag. 

 

§11 

 

Till hedersmedlem i schacksällskapet ska personer som gjort mycket för klubben utses. 

 

§12  

 

Tillägg till eller ändringar av dessa stadgar kan ske på två stämmor varav en ska vara ordinarie. 

 

§13 

 

I händelse av schacksällskapet upplösning används schacksällskapet egendom till befrämjande av 

schackintresset företrädesvis i Kalmar med omnejd. 

 

§14 

 

Schacksällskapet medlemmar skall följa styrelsen utfärdade ordningsföreskrifter 

 

§15 

 

Sveriges Schackförbunds spel och tävlingsregler ska gälla i tillämpliga delar. Undantag meddelas 

vid tävlingens början. 

 


