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Stadgar för Upplands Väsby Bågskytteklubb (UVBK) 

1 § Ändamål 
UVBK stiftades 1966-05-11 och har till ändamål att genom utövande av bågskytte verka för 
höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt att främja god kamratskap och 
idrottsanda. Föreningen har sitt säte i Upplands Väsby. 

2 § Medlemskap  
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.  
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas 
av styrelsen. 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas 
den som fått avslag på medlemsansökan. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna 
i RF:s stadgar. 

2.2 § Utträde  
Medlem som vill utträda ur UVBK kommer automatiskt att utträda om ej avgiften betalats 
och är därmed skild från UVBK i enlighet med Svenska Bågskytteförbundets stadgar.  
Eventuellt förfallna avgifter betalas enligt styrelsens beslut. 

2.3 § Avgifter  
Medlem skall, inom tid och på sätt som styrelsen anger, betala av styrelsen beslutade 
avgifter. Om så ej sker skall medlemskapet anses förverkat. 

2.4 § Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att 
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Fråga om uteslutning av medlem får inte ske förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att 
inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) angiva yttrande i ärendet.  
Medlem som avstängs från klubben skall av styrelsen skriftligen meddelas. 

Medlem som av styrelsen uteslutits äger rätt att vid möte med UVBK söka ändring i 
styrelsens beslut under förutsättning att detta inom 14 dagar efter det att medlemmen fått del 
av beslutet. 



Stadgar reviderade och antagna vid årsmöte 21-03-08         Sida   av 2 4

3 § Styrelsen  
Högsta beslutande organ är Årsmötet och extra årsmöte. När årsmöte inte är samlat är 
styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.  
Styrelsen skall verka för UVBK utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.  
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.  
Styrelsen består av Ordförande samt 5 ordinarie ledamöter.

3.1 § Val av ledamöter 
Ledamöter till styrelsen beslutas på årsmötet, som skall hållas innan mars månads utgång. 
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall ske senast 14 dagar innan utlyst datum. 

3.2 § Kallelse, beslutförhet och omröstning  
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till 
sammanträde då minst två ledamöter har begärt det.  
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

4 § Årsmöte 
Myndig medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter för föregående verksamhetsår 
innan det verksamhetsåret är slut har rösträtt på möte.  
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Möte är beslutande 
med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

4.1 § Ärenden vid årsmötet 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas 

1. Val av:  
1. Ordförande för mötet.  
2. Sekreterare för mötet.

2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Styrelsens berättelse. 

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser. 
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8. Val. 
      Till styrelsen:  
                  Ordförande 1 år.  
                  Sekreterare på 2 år jämna år.  
                  Kassör på 2 år ojämna år.  
                  Materialförvaltare på 2 år jämna år.  
                  Sportchef på 2 år ojämna år.  
                  Ungdomsrepresentant 1 år.  
                  2 st Styrelsesuppleanter 1 år.  
 
      Revisor på 1 år.  
      Två ledamöter till valberedningen på 1 år.

9. Fastställande av avgifter. 

10. Motioner från medlemmarna och propositioner från styrelsen skall vara styrelsen 
tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning 
av UVBK minst 30 dagar före mötet.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 
31 december. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, 
investeringsförteckning m.m. tillhandahålls revisorerna senast 14 dagar före årsmötet.

6 § Revisorer och revision  
Det åligger Revisorerna att granska styrelsens förvaltning och dess räkenskaper under det 
gångna räkenskapsåret. Samt tillstyrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före 
ordinarie årsmöte. 

7 § Svenska Bågskytteförbundet (SBF) stadgar 
Utöver dessa stadgar gäller de av SBF:s utfärdade stadgar och föreskrifter. Samt de 
föreskrifter som kan komma att gälla klubbens gemensamma egendom och områden.  
 
8 § Firmateckning  
Bågskytteklubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av övriga 
styrelsemedlemmar som två i förening.

9 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster.
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10 § Upplösning av föreningen  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster.  
 
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall 
användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens 
handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas 
vederbörande SF.


