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Förslag efter remiss till lokalsektionerna       15-02-02 
 

STADGAR FÖR LOKALSEKTIONER  
INOM SVENSKA SAABKLUBBEN 
 
§ 1 Allmänt 
Lokalsektioner inom Svenska Saabklubben skall tjäna som klubbens lokala kontakt och vara 
de man som medlem kan vända sig till angående aktiviteter och andra frågor av lokal 
karaktär. 
 

Lokalsektioner inom Svenska Saabklubben får bära vilket namn som helst, men det skall vid 
alla kontakter framgå att det rör sig om en lokalsektion till Saabklubben. 
 

Lokalsektioner är underställda och redovisningsskyldiga gentemot Saabklubben. 
 

Dessa stadgar är ett komplement till befintliga stadgar för Saabklubben. 
 
§ 2 Styrelsen 
Lokalsektioner bildar egen styrelse där Ordförande, sekreterare, kassör samt en ersättare 
ingår. Beroende på medlemsunderlag skall eftersträvas att fem personer ingår i styrelsen; 
ovanstående tre samt två övriga medlemmar vilka också skall träda in som suppleanter för 
ordförande och sekreterare vid deras frånvaro. 
 

Ordföranden leder och fördelar sektionens arbete, övervakar stadgarnas efterlevnad och leder 
opartiskt sektionens möten. 
 

Sekreteraren skall föra mötesprotokoll och ansvara för övriga kansliuppgifter, samt upprätta 
förslag till årsberättelse inför årsmötet. 
 

Kassören skall förvalta sektionens medel och upprätta bokföring, bokslut och kassaberättelse 
i samband med årsmötet. 
 

Eventuella övriga ledamöter fördelar aktuella arbetsuppgifter mellan sig. 
 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sektionens förvaltning och redovisning till Saabklubben. 
 
§ 3 Årsmötet  
Årsmöten hos sektioner till Saabklbben skall hållas senast en månad före ordinarie årsmöte 
för Saabklubben. Rösträtt tillkommer närvarande medlemmar. Årsmöte är beslutsmässigt med 
det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Motioner som ska tas upp till 
behandling vid årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 dagar i förväg. Vid 
årsmöte kan beslut endast fattas i sådana frågor som upptagits i kallelsen. 
 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden föredras: 
 

1. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Val av sekreterare för mötet. 
4. Val av en eller två (efter lokalsektionens storlek) justeringsmän tillika rösträknare att 

jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 
5. Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. 
6. Föredragning av revisionsberättelsen. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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8. Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder: Ordförande, sekreterare och ev. en 
övrig styrelseledamot väljes jämna årtal. Kassör och ev en övrig styrelseledamot väljes 
udda årtal. 
Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. 
Val av två medlemmar till valberedning för en tid av ett år. 

9 Information från och förslag till Saabklubben. 
10 Övriga frågor. 
11 Mötets avslutande. 
 
§ 4 Övriga möten 
Övriga möten hålles vid behov t. ex. i samband med träffar och marknader o. s. v. 
 

Extra årsmöte utlyses då minst hälften av medlemmarna i lokalsektionen så önskar.  
 
§ 5 Ekonomi 
Lokalsektionernas verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Revision skall vara utförd i 
god tid till årsmötet. 
 

Sektionens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 
§. 6 Stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar får endast tas av Saabklubbens årsmöte. 
 

Stadgetillägg av lokal karaktär får införas av respektive lokalsektion efter samråd med 
Saabklubbens styrelse. 
 
§ 7 Beslut 
Lokalsektionens beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande 
utslagsröst. Sluten omröstning skall ske på begäran av medlem. 
 
§ 8 Sektionens upplösning 
Vid sektions upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla Saabklubben och beslut om detta 
fattas vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut i 
denna fråga skall också fattas med minst två tredjedels majoritet. 
 
 


