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STADGAR 

Följande stadgar reviderade vid årsmötet den 7 Mars 2003 skall gälla för Motala 
Bågskytteklubb bildat 1955. 
 

Mål och inriktning  
Motala Bågskytteklubb bildat 1955 skall verka för fysisk, psykisk, social och kulturell fostran 
mot kamratskap och rent spel samt i övrigt enligt Svenska demokratiska värderingar. 
 

Medlemsskap 
§ 1 

När ny medlem tillkommit skall omedelbart ett exemplar av stadgar, medlemskort samt klubbemblem 
(representationsmärke) utdelas. 
Genom beslut vid ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot eller hedersordförande. 
 

§ 2 
Medlem som vill utträda ur Motala BSK gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed 
omedelbart skild från Motala BSK. 
Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. Vid övergång till annan förening 
gäller Svenska Bågskytteförbundets bestämmelser. 
 
 

§ 3 
Medlem som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriver erlagt stadgad årsavgift eller som utöver 
detta brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar kan av styrelsen uteslutas ur Motala 
BSK. 
Innan frågan om uteslutning får avgöras skall medlemmen i fråga beredas tillfälle att inom viss av styrelsen 
angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. 
Medlem som inte inbetalat stadgad årsavgift före kalenderårets slut utesluts automatiskt ur Motala BSK 
under förutsättning att skriftlig anmodan sänts till medlemmen minst 14 dagar innan. 
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Motala BSK och 
den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter. 
 

Medlemsavgifter och medlemskort 
§ 4 

Medlemsavgifter/kalenderår kan endast faststallas vid årsmöte. 
Kassören skall snarast efter årsmötet utsända inbetalningskort med rätt avgift till varje medlem. 
Avgiften skall betalas senast en (1) månad efter utskicket. 
Befriad från avgift är den som sökt medlemskap efter den 15 september respektive år. 
Hedersledamot är befriad från avgifter. 
Medlemskort är personligt. 
 
Gällande medlemskategorier 
Över 19 år, Under 19 år, Familj samt Stödmedlem 

Deltagande i tävlingar och uppvisningar 
§ 5 

Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera Motala BSK. Då stadgad årsavgift erlagts, och 
annat skäl inte angivits, finns dock normalt automatiskt sådant medgivande. 
 
 



 3

 
 

§ 6 
Medlem äger inte rätt än på annat sätt än som föreskrives i Svenska Bågskytteförbundets stadgar och 
bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar som är ansluta till 
riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående 
idrottsutövare deltaga. 
 

Startavgifter 
Startavgiften beslutas om vid årsmötet. 

§ 7 
Klubbmästerskap 
Motala BSK arrangerar årligen minst följande klubbmästerskap: Tavelskytte inomhus, Tavelskytte eller 
Jakt- och fältskytte utomhus. 
Rätt att deltaga i klubbmästerskap har enbart skyttar som är medlemmar i Motala BSK. 
Ronder och omfattning bestämmes av styrelsen. 
Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar i god tid före varje klubbmästerskap blir skriftligen informerade 
om när, var och hur tävlingarna arrangeras. 

Klubbmästerskapstecken 
Guld, silver och bronsplakett utdelas i samtliga klasser. För att plakett skall erhållas fordras att minst två 
skyttar startat och fullföljt tävlingen. 

Klubbrekord 
Klubbrekord kan slås vid Motala BSK: s klubbmästerskap samt andra tävlingar av lägst distriktskaraktär. 

Styrelse och övrig uppdragsfördelning 
§ 8 

Motala BSK: s angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och fyra till sex övriga 
ledamoten jämte minst en styrelsesuppleant 
Ordföranden, ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade 
medlemmar. 
Avgår styrelseledamot före sin mandattids utgång, inträder suppleanten såsom ordinarie ledamot för den tid 
som återstår till nästa årsmöte. 
Styrelsen utser inom sig övrig uppdragsfördelning. 

Övrig uppdragsfördelning som väljes vid ordinarie årsmöte 
– Två revisorer vilka väljes till ett års mandatperiod. 
– En revisorsuppleant som väljes till ett års mandatperiod. 
– En valberedning på minst 2 personer väljes till ett års mandatperiod. 

§ 9 
Styrelsen skall verka för Motala BSK: s utveckling och tillvarata dess intressen. Ordföranden är Motala 
BSK: S 
officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar att stadgarna efterleves. 
I ordförandens frånvaro inträder vice Ordföranden i dennes ställe. 
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock, 
nedan angivna åligganden bör handhas av sekreteraren, kassören och materialförvaltaren. 

Sekreteraren 
att i god tid kalla till klubbens möten. 
att föra och förvara protokoll over Motala BSK: S möten. 
att vid förfrågan tillhandahålla protokollskopia. 
att vid varje möte redogöra för föregående mötes protokoll. 
att vid behov registrera samt förvara inkommande och utgående skrivelser. 
att om ordföranden inte annat bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopia av dessa. 
att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse. 
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Kassören 
se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen. 
se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. 
att verkställa alla utbetalningar för Motala BSK, dock att utbetalningarna skall attesteras av ordföranden. 
att föra fullständig kassabok över Motala BSK: s räkenskaper. 
att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, där även Motala BSK: s erövrade priser skall införas. 
att om styrelsen inte bestämmer annat, förvara dessa priser. 
att till betryggande belopp försäkra Motala BSK: s idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter. 

Materialförvaltaren 
att tillsammans med kassören upprätta och föra inventarieförteckning. 
att omhänderta all materiel och svara för att densamma är i brukbart skick. 
att ansvara för att föreningens förrådsutrymmen hålles i ordning och har nödvändig utformning. 
all vid behov inför styrelsen lägga fram förslag till avskrivning och nyanskaffning av material. 

§ 10 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Motala BSK: s förvaltning. 
 
     § 11 
Möten med Motala BSK hålles: 

Årsmöte           Skall äga rum varje år före 15: e mars. Medlem kallas senast 14 dagar före där mötesplats 
         och tidpunkt anges. 

Medlemsmöte  Skall under året äga rum enligt beslut av styrelse eller medlemmarnas önskemål. 
Styrelsen          Sammanträder på kallelse av ordföranden minst varannan månad. 

        Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

§ 12 
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 
12 år. 
Rösträtt som avser personval får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttrande- och 
förslagsrätt. 

§ 13 
Års- och medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

§ 14 
Ordföranden sammanställer förslag till dagordning för årsmöte 
Följande ärenden skall dock minst förekomma vid ordinarie Årsmöte. 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
5. Revisorernas berättelse. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 
7. Fastställande av medlemsavgifter. 
8. Val av: 
a/Ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 
b/Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av två år. 
c/Minst en styrelsesuppleant för en tid av ett år. 
d/Två revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år. 

Till någon av dessa poster får inte styrelseledamot väljas. 
e/Valberedning. 
9. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats 
av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. 
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Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 
  § 15 

Styrelsens verksamhetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie 
årsmöte. 
Räkenskapsåret och verksamhetsberättelsen skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. 
Räkenskaperna samt, om så påfordras, övriga handlingar tillhandahålles revisorerna senast 30 dagar före 
ordinarie årsmöte. 
 

                           § 16 
Revisorerna åligger att granska Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret samt att till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före det ordinarie årsmötet. 

Motala Bågskytteklubbs tillhörigheter 
§ 17 

Motala BSK: s tillhörigheter, så som tavlor, instruktionsmaterial inklusive bågar och pilar, vandringspriser, 
kataloger, tidskrifter mm skall alltid förvaras i klubbstugan, förråd eller annan plats om styrelsen så 
beslutar 
Sådant material får aldrig, utan styrelsens medgivande, borttagas från den angivna platsen. 
Medlem är i förekommande fall ekonomiskt ansvarig för lånat materiel. 
Inventarielista över allt till föreningen tillhörande materiel skall årligen justeras av kassör och materiel- 
förvaltare. 

Beslut 
§ 18 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (Öppen eller sluten). 
Vid votering bestämmes utgången, utom i frågor som namnes i § 20, genom enkel majoritet. 
om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av 
ordföranden. 
Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

§ 19 
Vid årsmöte får beslut av ekonomisk natur inte fattas, om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan 
för mötet 

Stadgefrågor 
§ 20 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller Motala BSK: s upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upp- 
tagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras till beslut av minst 2/3 av vid mötet 
närvarande röstberättigade medlemmar. 
 

§ 21 
Beslut om upplösning av Motala BSK skall innehålla föreskrift om användning av Motala BSK: s 
tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas Svenska 
Bågskytteförbundet och Östergötlands Bågskytteförbund medelst bestyrkta avskrifter av Styrelsens och 
årsmötets protokoll I-ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar. 
 

§ 22 
Utöver dessa stadgar gäller Svenska Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar 
samt Svenska Bågskytteförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning 
utfärdade föreskrifter. 
Ordförande, sekreterare och kassör är ansvariga för att dessa samt ovannämnda stadgar, föreskrifter och 
anvisningar överlämnas till samtliga tillkomna medlemmar. 
Ordföranden är ansvarig för att stadgeändring, snarast efter beslut, delges samtliga medlemmar. 
Vid väsentlig stadgeändring skall helt ny sida av den eller de § som berörs av ändringen skrivas om och 
distribueras till dem som innehar Motala BSK: s stadgehäfte. 
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Tävlingsdräkt 

S23 
Motala BSK: s tävlingströja skall vara röd med vit text. Tröjan skall vara försedd med klubbens emblem 
(representationsmärke på höger ärm). I övrigt enligt Svenska Bågskytteförbundets tävlingsbestämmelser. 
Eventuella förändringar av klubbdräkten beslutas om på årsmöte. 
 
 
Slut på MBSK's stadgar 

Plats för anteckningar 

 


