STADGAR GÄLLANDE FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB FRÅN DEN 28
FEBRUARI 2010.

§l

Malmö Kortvågsklubb, MKVK, är bildad för att vara en sammanslutning av
etermediaintresserade, i första hand kortvågslyssnare. Klubbens ändamål skall vara att
tillvarataga de etermediaintresserades intressen så långt det är möjligt samt att propagera för
ett gott kamratskap. Klubben skall vidare verka för spridning av DX-ingen samt genom den
ökad kunskap om och kontakter med hela världen samt ökad förståelse för andra kulturer.
Malmö kortvågsklubb skall vara en politiskt och religiöst obunden klubb.

§2

Medlemskap kan erhållas och innehavas av varje oförvitlig person, som erlägger
medlemsavgift och andra eventuella beslutade avgifter. Medlem som uppenbart bryter mot
klubbens stadgar eller som skadar klubbens syften kan, efter styrelsens enhälliga beslut,
uteslutas ur klubben. Utesluten medlem kan till ordinarie årsmöte överklaga egen uteslutning.
Medlem som under längre tid troget tjänat Malmö Kortvågsklubb och dess syften, kan av
ordinarie årsmöte promoveras till hedersmedlem.

§3

Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhetsberättelse, räkenskaper,
årsmötes- och styrelsemötesprotokoll, medlemsmatrikel samt övriga av revisorerna önskade
handlingar skall vara revisorn tillhanda senast den 31 januari nästkommande år. Revisorn får i
övrigt taga del av och granska handlingar närhelst denne så begär.

§4

Ordinarie årsmöte skall hållas under februari månad. Därvid skall följande ärenden
förekomma:

a

dagordningens godkännande

b

fråga om huruvida årsmötet är behörigen utlyst

c

upprättande av röstlängd

d

val av ordförande och sekreterare för dagen, samt en
justeringsman, tillika rösträknare, för årsmötets protokoll.

e

framläggande och fråga om godkännande av verksamhets- och
revisionsberättelse samt bokslut

f

fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret

g

val av tre styrelseledamöter, en revisor och en revisorssuppleant

h

avgående styrelsens skriftliga propositioner och framställningar

i

medlemmars, till avgående styrelse, senast den 15:e januari, inkomna
skriftliga motioner och framställningar

Avgående styrelseledamöter får inte deltaga i beslut om verksamhets- och revisionsberättelser
samt bokslut för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet. Tillträdande styrelseledamöter
får inte deltaga i beslut om val av revisor och revisorssuppleant.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte (se nedan), innehållande fullständig dagordning,
skall ske genom skriftlig kungörelse minst åtta dagar före mötet. Verksamhetsberättelse skall
bifogas. Revisionsberättelse och bokslut skall finnas tillgängligt hos avgående styrelsen åtta
dagar före mötet.
Ordinarie och extra årsmöte är endast beslutsfört i vederbörligt kungjorda ärenden.

§5

Extra årsmöte hålles om styrelsen finner anledning härtill, eller om minst 10% av
medlemmarna dock minst fem medlemmar, gör skriftlig framställning härom till styrelsen.

Därvid skall, förutom de/det ärende/n som föranleder det extra årsmötet, punkterna a-d i § 4
förekomma.

§6

Vid klubbens årsmöte äger medlem, som stadgeenligt innevarande år fullgjort sina plikter, en
röst. Omröstning vid årsmötet sker öppet, såvida inte någon av de närvarande medlemmarna
påkallar sluten omröstning, då sådan ej må vägras.
För fattande av beslut vid årsmötet gäller enkel majoritet utom beträffande stadgeändringar
eller klubbens överförande till vilande status. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst
vid punkterna a-d samt g-i.
För beslut om stadgeändringar erfordras minst två tredjedels majoritet, på två på varandra
följande ordinarie årsmöten. För beslut om överförande till vilande status (se § 9) erfordras
mins två tredjedels majoritet på ordinarie årsmöte.

§7

För handhavande av klubbens angelägenheter väljes på ordinarie årsmöte en styrelse,
bestående av tre personer, för tiden fram till nästa årsmöte, försåvitt fråga om nyval ej sker
enl. § 5 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller två övriga styrelseledamöter finner
anledning härtill. Ordföranden är sammankallande. För att styrelsen skall vara beslutsför skall
samtliga styrelseledamöter vara kallade samt måste två styrelseledamöter vara närvarande.
Vid styrelsemöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§8

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljes på ordinarie årsmöte en
revisorer och en revisorssuppleant för verksamhetsåret.

§9

Styrelsen skall senast den 15 december uppmana samtliga medlemmar att inkomma med
nomineringar till de förtroendeposter som stadgarna föreskriver. Nomineringar skall vara
styrelsen tillhanda senast 15 januari. Samtliga nominerade skall redovisas i kallelsen till
årsmötet.
Årsmötesdeltagarna har rätt att föreslå ytterligare kandidater till förtroendeposterna.

§ 10

Vid tillfälligt ointresse för fortsatt verksamhet kan klubben av ordinarie årsmöte överföres till
vilande status. Ekonomiska tillgångar insättes på bankkonto vilket skall förvaltas av tre av
ordinarie årsmötet utsedda personer. Tillgångarna skall vara ämnade att användas för
reaktivering av Malmö Kortvågsklubb vid förnyat intresse.

