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§ 1§ 1§ 1§ 1 NamnNamnNamnNamn

Föreningens namn är Falköpings schacksällskap. 

§ 2§ 2§ 2§ 2 AssociationsformAssociationsformAssociationsformAssociationsform

Falköpings schacksällskap är en ideell förening.

§ 3§ 3§ 3§ 3 SäteSäteSäteSäte

Föreningen har sitt säte i Falköpings kommun. 

§ 4§ 4§ 4§ 4 ÄndamålÄndamålÄndamålÄndamål

Falköpings schacksällskap har som ändamål att ge sina medlemmar 

möjlighet till schackspel, verka för schackets utveckling samt företräda sina

medlemmar såsom medlemsförening i Västergötlands schackförbund och 

Sveriges schackförbund.

§ 5§ 5§ 5§ 5 MedlemskapMedlemskapMedlemskapMedlemskap

Den som inte är medlem och ställer sig bakom föreningens stadgar blir 

medlem genom att betala medlemsavgiften. 

Den som redan är medlem förlänger sitt medlemskap genom att 

fortlöpande betala medlemsavgifterna inom föreskriven tid. 

Utträde görs genom att sluta betala medlemsavgift eller genom att meddela

sitt utträde till styrelsen. Den som utträder har inte rätt att få tillbaka något 

av inbetalda medlemsavgifter.

Medlemskap i Falköpings schacksällskap innebär också medlemskap i 

Västergötlands schackförbund och Sveriges schackförbund. 



Föreningens medlemmar har rätt att delta i den schackliga verksamheten, 

att representera föreningen vid tävlingar, att närvara vid föreningsmöten  

och att lämna in motioner till årsmöten. Medlemmar som fyller minst 13 

under innevarande kalenderår har dessutom rösträtt på årsmöten och andra

föreningsmöten och har rätt att bli invalda till styrelsen. 

Föreningens medlemmar är skyldiga att iakttaga ett för föreningen och 

schackspelet hedrande uppträdande. Medlemmar ska följa stadgar och 

fattade beslut.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 

personuppgifter i den utsträckning som behövs för att bedriva 

ändamålsenlig verksamhet. 

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som allvarligt skadar eller motarbetar

föreningen eller dess verksamhet, eller som upprepade gånger, trots 

varningar, agerar i strid med stadgar eller fattade beslut. Styrelsens beslut 

om uteslutning kan överklagas till nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 6§ 6§ 6§ 6 Verksamhetsår och räkenskapsårVerksamhetsår och räkenskapsårVerksamhetsår och räkenskapsårVerksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med 

kalenderår. 

§ 7§ 7§ 7§ 7 RevisionRevisionRevisionRevision

Årsmötet ska utse en revisor och en revisorssuppleant som ska granska 

föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. 

§ 8§ 8§ 8§ 8 StyrelseStyrelseStyrelseStyrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande 

och ytterligare 2-6 ordinarie ledamöter, vid sidan om 1-3 suppleanter. 

Styrelsen väljs på årsmötet och dessa val gäller fram till nästa årsmöte. 

Ordföranden bestämmer hur ofta och när styrelsemöten ska hållas. 

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut

fattas med enkel majoritet. Ledamöter tillåts rösta via telefon eller 

videolänk. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden 



företräder. Styrelsen beslutar om firmatecknare. 

Styrelsen avgör om medlemsavgifternas storlek ska beslutas på ordinarie 

årsmöte eller på annat föreningsmöte under året. 

§ 9§ 9§ 9§ 9 MötenMötenMötenMöten

Föreningen håller ordinarie årsmöte under första kvartalet varje år. Kallelse 

till årsmöte ska utgå minst två veckor i förväg. Eventuella övriga 

föreningsmöten hålls enligt styrelsens beslut. Styrelsen bestämmer plats 

och tidpunkt för samtliga möten. 

§ 10§ 10§ 10§ 10 Ärenden på ordinarie årsmöteÄrenden på ordinarie årsmöteÄrenden på ordinarie årsmöteÄrenden på ordinarie årsmöte

Följande ärenden ska finnas med på årsmötets dagordning:

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Årsmötets stadgeenliga utlysande och beslutförhet

Dagordningens fastställande

Val av justerare tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse

Kassörens berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande

Beslut om antal övriga styrelseledamöter och val av dessa

Beslut om antal styrelsesuppleanter och val av dessa

Val av revisor och revisorssuppleant

Val av valberedning

§ 11§ 11§ 11§ 11 OmröstningarOmröstningarOmröstningarOmröstningar

Vid omröstningar på årsmöte eller annat föreningsmöte har varje medlem 

som fyller minst 13 år under innevarande kalenderår en röst. I normalfallet 

krävs att medlemmarna är fysiskt närvarande för att ha rösträtt. I 

normalfallet gäller också att röstning via telefon och videolänk inte är 

tillåtet, inte heller via ombud. Men om speciella omständigheter råder som 



gör att det är svårt att samlas så har styrelsen rätt tillåta distansnärvaro och

rösträtt på distans. Detta bör i så fall framgå av inbjudan till mötet.

Omröstningar ska i normalfallet vara öppna men om någon närvarande 

medlem med rösträtt kräver sluten omröstning i en viss fråga så ska sluten 

omröstning hållas. Om speciella omständigheter råder och styrelsen har 

tillåtit röstning på distans så kan den som röstar på distans inte kräva 

fullständig sekretess i eventuella slutna omröstningar. För att en sluten 

omröstning ska kunna genomföras kan det, beroende på vilka tekniska 

lösningar som används, krävas att någon eller några noterar hur 

distansröstarna lägger sina röster. 

Alla beslut som inte gäller stadgeändring (§ 12) eller 

upplösning/sammanslagning (§ 13) fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder. 

§ 12§ 12§ 12§ 12 StadgeändringStadgeändringStadgeändringStadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte. Ärendet om stadgeändring 

ska i så fall ha angetts i kallelsen. För bifall om stadgeändring krävs att 

ändringen stöds av minst två tredjedelar av de röstande. 

§ 13§ 13§ 13§ 13 Upplösning och sammanslagningUpplösning och sammanslagningUpplösning och sammanslagningUpplösning och sammanslagning

Beslut om föreningens upplösning eller sammanslagning med annan 

förening kräver samma förfarande som vid stadgeändring. Årsmötet 

beslutar därvid också om föreningens tillgångar och handlingar. 


