Stadgar SFK Firren
§1
Föreningens benämning är Sportfiskeklubben, Firren, Urshult.
Föreningen skall hava till uppgift att befrämja sportfiske och fiskevård samt bereda sina
medlemmar möjlighet att bedriva fritids och tävlingsfiske.
Föreningen skall bedriva ungdomsverksamhet och tillse att lämpliga lokaler finns att tillgå för
denna verksamhet.
Föreningen skall deltaga i arbetet för befrämjandet av en bättre natur och fiskevård samt hålla
god kontakt med fiskerättsägare och fiskevårdsföreningar.
Föreningen skall hava till uppgift att befrämja arbetet att motverka mobbing och utanförskap i
samhället.

§2
Till medlemmar i föreningen skall intagas alla inom verksamhetsområdet som är intresserade av
fritidsfiske och ungdomsarbete för fritidsfiske

§3
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Urshult och bestående av 4 ledamöter jämte 4
suppleanter.
Styrelsen väljes av årsmötet för en tid av 2 år.
Till ledamot av styrelsen må väljas endast inom riket bosatt person.
Ändå att den tid, för vilken styrelseledamot blivit vald, ej gått till ända, må han av föreningen
skiljas från uppdraget om skäl här till föreligger.

§4
Ordförande utses av årsmötet. Övriga ledamöter väljs utav årsmötet och konstitueras av styrelsen
själv.
För att styrelsen skall vara beslutmässig erfordras att alla styrelseledamöter blivit behörigen
kallade till sammanträdet samt att minst 3 i behörig ordning kallade, ordinarie eller suppleanter,
är närvarande och om beslutet eniga.
Kallelse till sammanträde för styrelsen skall ske minst 4 dagar före sammanträdet och kan ske
skriftligen eller genom personlig kontakt.
Det åligger ledamot att vid hinder att närvara att själv kalla suppleant.
Så som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträdet de flesta rösterna
förenar sig, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden, vid sammanträdet.

§5
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll vari de närvarande antecknas.
Ledamot eller suppleant, som närvarat vid sammanträdet, skall anses hava deltagit i där fattat
beslut, såframt denne icke vid sammanträdet anmält reservation att antecknas till protokollet.
För styrelsens beslut svarar de, som deltagit i beslutet, en för alla och alla för en.
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§6
Styrelsen skall föra noggrann företeckning över medlemmar samt att till årligen förekommande
årsmöte med föreningen avgiva verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt en
redogörelse över föreningens ekonomiska ställning.
Kallelse till årsmötet skall göras minst 8 dagar före årsmötet på det sätt föregående årsmöte
bestämt.
Föreningens årsmöte skall hållas senast 31 januari varje år.

§7
Vid ordinarie årsmöte skola följande ärenden förekomma.
Val av ordförande och sekreterare på årsmötet
Val av justeringsmän
Styrelseberättelse för det gångna året
Revisionsberättelse jämte frågan för ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av inkomna ärenden och motioner
Förslag till medlemsavgift
Val av ordförande i föreningen för 1år
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Val av övriga funktionärer
Beslut om kallelse till styrelsesammanträde och årsmöte
Alla val ska ske genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begäres.

§8
Medlem kan av årsmötet uteslutas ut föreningen om synnerliga skäl föreligger och om
medlemmens handlande är i strid med föreningens stadgar eller är till men för föreningens
arbete.

§9
Om föreningen upplöses, skall föreningens tillgångar förvaltas av Kultur & Fritid i Tingsryds
kommun tills annan likvärdig verksamhet startas inom Urshult socken och då kan övertaga
fastighet och andra tillgångar.

§10
Ändring av föreningens stadgar skall göras av årsmötet.
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