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1§

Sällskapets uppgift
Orsa-Tallhed Flygsällskaps (fortsättningsvis kallat för OTF) uppgift är att verka för en
gynnsam utveckling av flygverksamheterna på Orsa-Tallheds flygplats (fortsättningsvis
kallat för fältet) för medlemmarna, samt att bevaka driften av fältet.
OTF skall verka för hög flygsäkerhet och bereda medlemmar tillfälle till flygning på
gynnsammast möjliga villkor, samt i övrigt verka för flygets sunda utveckling och
gemensam trevnad på fältet.

2§

Medlemmar
Medlemskap
Varje person som är aktiv i en ideell flygförening verksam på fältet, kan genom
inbetalning av fastställd medlemsavgift till OTF bli medlem.
Stödmedlemsskap kan lösas av vem som helst, oavset övriga klubbmedlemsskap.
Ansökan om medlemskap får avslås av styrelsen om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut om avslag skall
skriftligen motiveras och tillställas vederbörande inom en vecka efter att beslutet tagits.
Avslås ansökan återbetalas eventuell inbetald medlemsavgift.
Utträde
Medlem som vill utträda ur OTF, skall skriftligen meddela styrelsen detta. Utträde ur
OTF anses därmed verkställt. Inbetalda avgifter återbetalas ej.
Medlem som ej fullgör sina ekonomiska förpliktelser emot OTF inom sex månader,
anses ha begärt sitt utträde ur OTF.
Uteslutning
Medlem kan av styrelsen uteslutas, för beteende som motverkar sällskapet eller skadar
dess anseende. Detsamma gäller den som ej inom föreskriven tid inbetalar fastställda
avgifter, eller i övrigt bryter emot OTFs stadgar.
Inbetald medlemsavgift återbetalas ej vid uteslutning.

3§

Organisation
OTF består av de medlemmar som betalat sina avgifter till OTF.
OTFs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

4§

Årsmöte och extra årsmöte
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Tidpunkt
Ordinarie årsmöte, som är OTFs högsta beslutande organ, skall hållas före den 30 april.
Kallelse
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast 14 dagar före mötet, tillsändas
medlemmarna via de e-mail adresser som medlem lämnat till styrelsen. Har förslag
väckts om stadgeändring, nedläggning av OTF eller annan fråga av väsentlig betydelse
för OTF eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.
Handlingar som skall behandlas på mötet skall tillsändas föreningsmedlemmarna
senast 14 dagar före mötet.
Ärendeförslag
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda under det kalenderår som föregår
årsmötet.
Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande vid mötet.
Rösträtt och beslut
Varje medlem äger rösträtt genom ombud med fullmakt.
För rösträtt skall medlemsavgift vara OTF tillhanda innan årsmötet.
Stödmedlem har ej rösträtt.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs genom omröstning
(votering).
För beslut, i andra frågor än val, fordras absolut enkel majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet angivna röster, utom i fråga om stadgeändringar eller sällskapets
upplösning såsom framgår av 9 § och 10 §.
Val avgörs genom relativ enkel majoritet, vilket innebär att den/de som erhållit högsta
antalet röster är vald/valda, oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal att ordförande har utslagsröst,
om denne är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
Omröstning skall ske öppet. Vid val kan den dock ske sluten, om någon röstberättigad
begär detta.
Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.
Beslut bekräftas med klubbslag.
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Mötets öppnande.
2 Fastställande av röstlängd för mötet.
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3 Frågan om årsmötets är stadgeenligt utlyst.
4 Fastställande av föredragningslista.
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
8 Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
11 Behandling av förslag från styrelsen.
12 Behandling av förslag från medlemmar.
13 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14 Val av revisorer samt revisorsuppleanter.
15 Val av valberedningskommitté.
16 Årsmötets avslutning.
Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 21 dagar utlysa
sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse skall tillsändas medlemmarna i enlighet med ordinarie årsmöte.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

5§

Styrelse
Sammansättning
Styrelsen, som utses vid ordinarie årsmöte, skall bestå av ordförande, vice ordförande,
kassör, sekreterare och minst en övrig ledamot. Därjämte utses två suppleanter.
Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för att fastställda planer följs samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt:
att verka för att OTF äger nyttjanderätt för fältet under bästa möjliga förutsättningar,
att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
att gällande stadgar följs,
att verkställa av årsmötet fattade beslut,
att planera, leda och fördela arbetet inom OTF,
att ansvara för och förvalta föreningens medel,
att tillställa revisorerna räkenskaper och protokoll mm,
att förbereda årsmöte.
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det.
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Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra ledamöter
är närvarande, dock skall ordförande eller, vice ordförande, närvara.
Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, äger ordförande eller dennes
ställföreträdande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Särskilt protokoll skall härvid upprättas.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall undertecknas av
mötessekreteraren och mötesordföranden. Protokoll skall innehålla uppgift om datum,
plats och närvarande.
Om någon ledamot är förhindrad att deltaga i styrelsemöte, är det den förhindrade
ledamotens absoluta skyldighet att inkalla suppleant.
Om styrelsen finner det nödvändigt , kan funktionär utom styrelsen kallas till möte inom
styrelsen men äger därvid ej rösträtt.

6§

Revision och ekonomi
Revision
Räkenskaper och förvaltning skall granskas av härför, av årsmötet, utsedda revisorer
och i förekommande fall deras medhjälpare.
Revisorerna bör under förvaltningsperioden, följa och granska sällskapets verksamhet
och ta del av räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Styrelsen skall senast sex veckor innan årsmötet, tillsända revisorerna
förvaltningsberättelse och räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga, för
revisionen, nödvändiga handlingar.
Revisorerna skall senast tre veckor innan årsmötet tillsända styrelsen
revisionsberättelsen.
Verksamhetsår
Verksamhetsår och revisionsår är kalenderår, 1 januari till 31 december.
Firmateckning
OTFs firma tecknas av beslutsmässig styrelse samt av kassören och ordföranden var
för sig.

7§

Valberedning
Valberedningskommittén skall bestå av två ledamöter valda av årsmötet.
Senast en vecka innan årsmötet skall valberedningskommiténs förslag finnas tillgänglig
för medlemmarna och de föreslagna skall vara tillfrågade innan utskick till överiga
medlemmar.
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Avgifter
Medlemsavgifter för nästkommande år, fastställs vid varje årsmöte.
Förutom medlemsavgifter, kan ytterligare avgifter uttagas enligt beslut av styrelsen då
behovet så är påkallat.
Avgifterna gäller kalenderår och erlägges förskottsvis före 31 januari.
Nytillträdande medlemmar betraktas som medlem från det datum avgiften mottagits och
registrerats av OTF.

9§

Stadgar
OTF:s stadgar skall finnas tillgängliga för nedladdning från någon av OTF:s officiella
organ på internet. Och den skall också vid tillfrågan skickas i pappersformat till medlem
via post.
För ändring av OTFs stadgar, fordras beslut med två tredjedels majoritet på två av
varandra följande årsmöten med minst 30 dagars mellantid. Av dessa möten skall minst
det ena vara ett ordinarie årsmöte.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 §

Sällskapets upplösning
Beslut om sällskapets upplösning kan fattas av årsmötet. För dylikt beslut fordras två
tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst 30 dagars
mellantid, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.
Sällskapets tillgångar skall vid upplösningen i enlighet med årsmötets beslut,
överlämnas till institution som verkar för något eller några av sällskapets syften.
--- Slut på stadgarna ---
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