STADGAR FÖR RADIOFLYGKLUBBEN GRIPEN
ALLMÄNT
Radioflygklubben Gripen kallas dessa stadgar för MFK
Sveriges Modellflygförbund kallas i dessa stadgar för SMFF
Svenska Flygsportsförbundet kallas i dessa stadgar för FSF
Svenska Riksidrottsförbundet kallas i dessa stadgar för RF

§1
ÄNDAMÅL
MFK:s ändamål är att:
- samla intresserade till en stimulerande fritidssysselsättning i kamratlig miljö
- tillvarata medlemmarnas intressen inom modellflygets område
- verka för ökade kunskaper om modellflyg och ökad säkerhet vid utövandet
- verka för modellflygsportens utbredning i närområdet, främst inom Svalövs kommun
- verka för att kvinnor och män i alla åldrar, engageras i modellflyg som fritidsverksamhet
och tävlingssport
§2
TILLHÖRIGHET
MFK är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, Svenska Flygsportförbundet och därigenom
Svenska Riksidrottsförbundet.
Föreningen tillhör även det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort
är belägen samt det flygsportdistriktsförbund (SDF) inom det distrikt där föreningens hemort
är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut
fattade av överordnade organ.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen, Flygsportförbundets styrelse, SMFF:s styrelse eller
vederbörande SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar
till förfogande samt till dem lämna av dessa organisationer begärda uppgifter.

§3
FIRMA
MFK:s firma är Radioflygklubben Gripen och tecknas var för sig av ordförande och kassör.

§4
MEDLEMSKAP
1 mom.
Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar har rätt att ingå som medlem i MFK.
2 mom.
Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan
antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
3 mom.
Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock inte representera mer än en
klubb vid tävling i samma gren under samma kalenderår.
4 mom.
Medlemskap kan upphöra genom att medlemmen bryter mot dessa stadgar eller begär sitt
utträde.
§5
AVGIFTER
Samtliga medlemmar skall förutom registreringsavgift till SMFF betala medlemsavgift till
MFK, som fastställs av årsmöte.

§6
ÅRSMÖTE
1 mom.
Årsmötet är MFK:s högsta beslutande myndighet. Årsmötet hålls då styrelsen eller minst en
revisor finner det behövligt eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar önskar det, dock
minst en gång per verksamhetsår.
2 mom.
Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medlem. Dock äger ingen rösträtt i fråga som rör
revisorers rapportering för det verksamhets-/räkenskapsår förvaltningen avser.
3 mom.

Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande såväl MFK som andra SMFF
tillhörande MFK.
4 mom.
Beslut fattas på samma sätt som stadgas för SMFF:s Förbundsmöte i SMFF:s stadgar, punkt
10.
5 mom.
Årsmötet är beslutsmässigt då minst fem medlemmar är närvarande och då kallelse skett på
föreskrivet sätt

6 mom.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar
skall det anges i kallelsen.
7 mom.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§7
STYRELSE
1 mom.
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt det ytterligare antal ledamöter
årsmöte beslutar. Samma person får inte inneha två uppdrag.
2 mom.
Ordförande väljs för två verksamhetsår
3 mom.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för
tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
4 mom.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

5 mom.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
- verkställa av års och klubbmöten fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
- utarbeta budget samt budgetuppföljning
- sammanställa verksamhetsplan på kort och lång sikt
- ansvara för och förvalta föreningens medel,
- tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 8§ 5mom.
- förbereda årsmöte.
6 mom
Årsmöte skall utse en säkerhetschef, som är väl insatt i säkerhetsfrågor avseende
modellflygning. Personen kan vara en av styrelseledamöterna
7 mom.
Styrelsen väljs för den tid som klubbmöte beslutar, dock minst sex månader och högst två år.

§8
EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION
1 mom.
Kassören förvaltar, med redovisningsskyldighet MFK:s medel.
2 mom.
Kassören får göra utbetalningar antingen efter beslut på klubb-, styrelse- eller årsmöte.
3 mom.
Räkenskaperna skall omfatta den tid årsmöte beslutar.
4 mom.
Två revisorer väljs för ett verksamhetsår av klubbmöte samtidigt med styrelsen. Dessa skall
revidera räkenskaperna och avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet
för klubbens styrelse.
5 mom.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
MFK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

§9
VALBEREDNING
1 mom.
Valberedningen ska bestå av två ledamöter. Styrelseledamot får inte ingå i valberedningen.
2 mom.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga de ledamöter vilkas mandattid
utgår i samband med årsmötet, om de vill kandidera till nästa mandattid.

§ 10
UTESLUTNING
1 mom.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
2 mom.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela
medlemmen varning.
3 mom.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den
berörde.
4 mom.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11
UPPLÖSNING
1 mom.
För att beslut om MFK:s upplösning skall äga giltighet fordras:
a) att till möte, där fråga om upplösning skall behandlas, skriftlig kallelse tillställes varje
medlem senast två veckor före mötet, varvid i kallelsen särskilt skall ha angivits att
sådan fråga skall förekomma;
b) att inte 5 av klubbens medlemmar röstat emot upplösning.
2 mom.
Vid upplösning av MFK beslutar klubben själv om fördelning av eventuella tillgångar.
§ 12
STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av ett klubbmöte där minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade medlemmarna beslutar om den eller vid två på varandra följande klubbmöten,
som hålls med minst två veckors mellanrum. I kallelsen skall det särskilt angivits att sådan
fråga skall förekomma.

Dessa stadgar är antagna vid klubbmöte för Radioflygklubben Gripen den 2010-10-26 och
2010-12-11.
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