1

Malmens VeteranFlygklubb
STADGAR FÖR MALMENS VETERANFLYGKLUBB
Ändrade 2014-02-09 (första gången)
Ändrade 2014-04-29 (andra gången)

§1
Klubbens uppgift är att vara en personalflygklubb för anställda vid, eller med nära knytning till
Försvarsmaktens, Försvarets Materielverks eller Saabs AB flygverksamhet i Linköping.
Klubben skall tillvarata medlemmarnas intresse för vidmakthållande av veteranflygplan och
verka för att medlemmarna bereds möjlighet till privatflygning med flygplan Sk50 Safir eller
andra flygplanstyper som befinns lämpliga för klubbens syften.

§2
Klubben står under ledning av en klubbstyrelse, bestående av ordförande, kassör, teknisk chef,
flygchef och sekreterare.
Klubbstyrelsen utses av årsmötet. Mandattiden är 1 år.
Klubbstyrelsen representerar klubben, kallar till årsmöte samt förvaltar klubbens tillgångar.
Klubbstyrelsen är beslutsför då tre av dess medlemmar är närvarande. Ordförande och kassör
skall teckna klubben var för sig.
§3
Ordinarie årsmöte skall hållas undertiden februari--maj. Vid årsmötet skall följande ärenden
behandlas:
o Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
o Val av två justeringsmän att justera årsmötesprotokollet.
o Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
o Föredragning av klubbstyrelsens årsberättelse samt revisors berättelse.
o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
o Förslag från medlem, vilket skriftligt kommit klubbstyrelsen tillhanda senast åtta dagar före
årsmötet.
o Val av styrelse samt val av revisor.
o Val av valberedningsman.
o Fastställande av årsavgift.
Kallelse till årsmöte eller annat allmänt klubbmöte, skall ske senast 14 dagar före mötet.
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§4
Medlemskap i klubben kan vinnas av person som är anställd i verksamhet med knytning till
Malmen och SAABs flygrelaterade verksamhet, och/eller efter klubbstyrelsens godkännande.
Till hedersmedlem kan av styrelsen väljas person som därav gjort sig förtjänt. Medlem som
verkar mot klubbens mål kan uteslutas ur klubben av klubbstyrelsen
§5
Avgifter utgår med medlemsavgift och övriga avgifter.
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet det år avgiften avser och skall erläggas efter årsmötet,
senast under juni månad.
Övriga avgifter, som avser utnyttjande av klubbens tjänster, erläggs i den ordning som för varje
avgift föreskrivits av styrelsen. Strävan skall vara att kostnaderna för flygning med klubbens
flygplan i huvudsak skall bäras av flygavgifterna och att medlemsavgiften därigenom kan hållas
på en låg nivå.
§6
Varje medlem äger rösträtt med en röst, vilken skall utövas personligen. För beslut fordras
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Omröstning skall ske öppet.
§7
Räkenskaperna och förvaltning skall granskas av revisor.
Klubbens räkenskaper skall vara revisor tillhanda minst två veckor före årsmötet,
Räkenskapsår räknas kalenderårsvis, dvs 1 jan - 31 dec.
§8
Ändring av stadgarna kan ske efter beslut på två allmänna möten med minst en månads
mellanrum. I kallelsen till dessa möten skall klart framgå att stadgeändringar kommer att
behandlas.
Initiativ till allmänt möte kan tas av styrelsen, revisorn alternativt 2/3 av klubbens medlemmar.
§9
Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast efter förslag från klubbstyrelsen. För dylikt
beslut fordras enkel majoritet vid två allmänna möten med minst en månads mellanrum.
Klubbens tillgångar skall vid en eventuell upplösning av klubben tillfalla Flygvapenmuseum.
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Stadgarna föredrogs och fastställdes vid konstituerande möte i Malmens Veteranflygklubb
2009-09-06.

