
Stadgar för Ystads Radioflygklubb, nedan kallat klubben.  

 
  
§ 1.  Ändamål 

 

Klubben skall verka för radiomodellflygets utveckling i Ystad med omnejd. Verksamheten 

skall i tillämpliga delar bedrivas i enlighet med SMFF:s stadgar. 

 

 

 

§2.  Tillhörighet  

 

Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund (SMFF), Svenska Flygsportförbundet 

(SFS) och därigenom till Riksidrottsförbundet (RF). Klubben tillhör även Skånes 

Flygsportförbund. 

 

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade 

av överordnade organ. 

 

På begäran av styrelsen i RF, SFS , SDF och SMFF är klubben skyldig att ställa klubbens 

handlingar till förfogande samt till dem lämna begärda uppgifter. 

 

 

 

§3.  Firma 
 

Klubbens firma är Ystads Radioflygklubb i Ystads kommun och tecknas av de ledamöter 

styrelsen beslutar. 

 

 

 

§4.  Medlemskap 

 

1 mom 

Medlemskap beviljas av styrelsen. 

 

2 mom 

Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan endast, vid tävling, representera en 

klubb per kalenderår. 

 

3 mom 

Medlemskap kan upphöra genom att medlem bryter mot dessa stadgar, ej erlägger beslutad 

medlemsavgift eller begär sitt utträde. 

 

 

 

§5.  Avgifter 

 

Samtliga medlemmar skall erlägga beslutade avgifter till klubben. Klubbavgiften fastställes 

på årsmötet. Avgiften till SMFF fastställes på SMFF:s förbundsmöte. 

 

 

 

 

 



§6.  Möten 

 

1 mom 

Klubbmötet är klubbens högsta beslutande myndighet och avhålls under februari månad året 

efter verksamhetsårets utgång. Dagordning för klubbmöte, se bil 1. 

Motioner till klubbmötet skall inlämnas senast den 15 januari för att kunna behandlas på 

klubbmötet. 

Extra klubbmöte skall avhållas om styrelsen, minst en revisor eller 1/10 av medlemmarna så 

önskar. 

Styrelsemöte hålls en gång per månad och när styrelsemedlem finner det påkallat.  

 

2 mom 

Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medlem. Adjungerad person kan erhålla 

yttranderätt.  

 

3 mom 

Beslut fattas med 2/3 majoritet. 

 

4 mom 

Klubbmötet är beslutsmässigt då minst 5 medlemmar är närvarande. 

 

5 mom 

Kallelse till klubbmöte skall ske senast två veckor före mötet och på sätt som klubben 

beslutar. 

 

 

 

§7  Styrelse 

 

1 mom 

Klubbens styrelse sköter klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med 

gällande stadgar och fattade beslut.  

 

2 mom 

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare de ledamöter 

klubbmöte beslutar. Samma ledamot får bara ha ett uppdrag. 

 

3 mom 

Klubben skall utse en säkerhetsansvarig som är väl insatt i säkerhetsfrågor rörande 

radiomodellflyg. 

 

4 mom 

Styrelsen väljs växelvis på två år. 

 

 

§8.  Ekonomisk förvaltning, räkenskaper och revision. 

 

1 mom 

Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet klubbens medel. 

 

2 mom 

Kassören får göra utbetalningar av klubbens medel efter klubbmötes- eller styrelsebeslut. 

 

 

 



3 mom  

Räkenskaperna skall vara avslutade och tillställas revisorerna för granskning senast två 

veckor före årsmötet. 

 

4 mom 

Räkenskaperna skall omfatta den tid klubben beslutar. 

 

5 mom 

Två revisorer jämte suppleant, väljs för ett verksamhetsår samtidigt med styrelsen på 

klubbens årsmöte. 

Revisorena granskar klubbens räkenskaper och avlägger en revisionsberättelse på årsmötet 

där man till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

§9  Uteslutning 

 

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att 

betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål 

eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning får överklagas inom tre 

veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

 

 

§10  Upplösning 

 

1 mom 

För att beslut om klubbens upplösning skall äga giltlighet fordras: 

 

a) att ett möte, där frågan om upplösning skall behandlas, skriftligen tillställes varje 

medlem senast två veckor före mötet, varvid i kallelsen skall framgå att denna fråga 

skall behandlas. 

 

b) att inte 5 av klubbens medlemmar röstar emot upplösning. 

 

2 mom 

Vid upplösning av klubben besluter klubben själv om fördelningen av eventuella tillgångar. 

 

 

 

§11  Stadgeändring 

 

Ändring av dessa stadgar skall godkännas på två på varandra följande klubbmöten med minst 

två veckors mellanrum. I kallese skall särskilt anges att sådan fråga skall behandlas. 

 

 

Dessa stadgar är antagna vid Ystads Radioflygklubbs klubbmöte 2009-09-09 

 

 

 

______________________________                               

Niilo Thulander (odf) 

 

 

______________________________                       ______________________________ 

Pierre Hansson  (sekr)                     Mattias Jönsson  (kassör) 



Bil 1. 

 

 

 

Dagordning vid Ystads Radioflygklubbs klubbmöte (vanligen kallat årsmöte). 

 

 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets 

protokoll. 

6. Frågan om mötet kan anses laga utlyst. 

7. Godkännande av dagordningen. 

8. Föredragning av verksamhetsberättelsen  för det senaste verksamhetsåret 

9. Föredragning av förvaltningsberättelsen (Balans- och resultaträkning för det 

senaste verksamhetsåret. 

10. Föredragning av revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12. Verksamhetsplan och budget för utomhus- och inomhusaktiviteter under året. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

14. Val av ordförande för två år när ny mandatperiod skall påbörjas. 

15. Val av sekreterare för två år, när ny mandatperiod skall påbörjas. 

16. Val av kassör för två år, när ny mandatperiod skall påbörjas. 

17. Val av ytterligare styrelseledamöter som klubbmötet beslutar. (Ett alt två år) 

18. Val av två styrelsesuppleanter för ett år. 

19. Val av en säkerhetsansvarig för ett år. 

20. Val av två  revisorer för ett år. 

21. Val av valberedning bestående av två ledamöter varav en är sammankallande. 

22. Val av ombud till SMFF:s förbundsmöte, SDF-möten, och FSF:s årsmöte (och 

 eventuellt till andra möten där klubben har rätt att representeras med ombud.  

22. Beslut om medlemsavgiften för innevarande år. 

24. Övriga frågor. 

25. Mötet avslutas.  

 

 

 

 


