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STADGAR 
för den ideella föreningen 

Göteborgs Pistol- och Sportskytteklubb 
(GPSSK) 

med hemort i Göteborgs kommun 

 

Stadgarna antogs av årsmötet den 31 mars 2005 och är anpassade till Svenska 

Pistolskytteförbundets normalstadgar.  

 

Föreningshistorik  
Föreningen bildades den 14 april 1993. Samma dag hade Föreningen 

Göteborgs Sportskyttar och Föreningen Göteborgs Skyttegilles Pistolklubb vid 

sina årsmöten beslutat att lägga ned verksamheten och låta den övergå till 

Göteborgs Pistol- och Sportskytteklubb.  

 

Föreningen Göteborgs Sportskyttar bildades 1913 under namnet Föreningen för 

Olympisk Kortdistansskjutning Göteborg (F.O.K. Göteborg) för att 1945 

namnändras till Göteborgs Sportskyttar. Föreningens stadgar hade antagits på 

årsmöte den 5 april 1924 och reviderats 1955 och 1984.  

 

Föreningen Göteborgs Skyttegilles Pistolskytteklubb bildades 1938. Föreningen 

namnändrades 1984 till Göteborgs Skyttegilles Pistolklubb.  

 

Göteborgs Pistol- och Sportskytteklubb har övertagit de tidigare föreningarnas 

traditioner och skyttekultur.  
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”Pistol och Sportskyttets mål och inriktning”  

(enligt Svenska Sportskytteförbundets stadgar) 
   

Definition 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller 

uppnå tävlingsresultat.  

 

 

Mål och inriktning 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt 

som socialt och kulturellt avseende.  

 

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för 

alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens 

värderingar.  

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt 

inflytande och ansvar eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla 

människors lika värde. 
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Uppgift m.m. 
 

§ 1  
Göteborgs Pistol och Sportskytte-

klubb, nedan kallad föreningen, har 

till uppgift att främja och utveckla 

skyttet med pistol, revolver och 

jaktskyttevapen samt att verka för 

ökad skjutskicklighet och en 

ansvarsfull hantering av dessa 

vapen enligt Svenska Pistol-

skytteförbundets och Svenska 

Sportskytteförbundets stadgar, samt 

enligt beslut och anvisningar som 

meddelats med stöd därav. 

 

Föreningen är ansluten till Svenska 

Pistolskytteförbundet och till 

Göteborgs och Bohus läns Pistol-

skyttekrets samt till Svenska Sport-

skytteförbundet och Svenska 

Jägarförbundet.  

 

Genom anslutning till Svenska 

Pistolskytteförbundet är föreningen 

en frivillig försvarsorganisation. 

 

Föreningen och dess medlemmar är 

skyldiga att följa de författningar 

som gäller för pistolskytte, av 

myndighet utfärdade föreskrifter 

samt Svenska Pistolskytte-

förbundets stadgar och med stöd 

därav meddelade beslut och 

anvisningar.  

 

Medlemskap  
 

§ 2  
Medlemskap kan vinnas av svensk 

eller norsk medborgare eller 

medborgare i annat EU-land, som 

varaktigt uppehåller sig i Sverige, 

eller annan utländsk medborgare 

med permanent uppehållstillstånd. 

Den som inte är känd för pålitlighet 

och den som genom brott eller på 

annat sätt visat sådana egenskaper 

att han inte bör anförtros vapen får 

inte vara medlem.  

 

Ansökan om inträde i föreningen 

skall vara skriftlig och innehålla en 

förbindelse om att medlemmen skall 

följa dess stadgar. Ansökan skall 

vara tillstyrkt av en styrelseledamot 

eller av två föreningsmedlemmar 

som styrelsen har förtroende för.  

 

Beslut i fråga om medlemskap fattas 

av styrelsen. Om en ansökan avslås 
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skall beslutet vara skriftligt och 

skälen redovisas, liksom vad den 

sökande skall iaktta för att överklaga 

beslutet.  

 

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.  

 

Styrelsens beslut om uteslutning får 

begränsas till viss tid. Sådan 

uteslutning får som längst gälla 

under sex månader från besluts-

dagen. Om tillräckliga skäl för 

uteslutning inte finns får styrelsen i 

stället meddela medlemmen en 

påföljd. 

 

Förbundsstyrelsen (SPSF) har 

meddelat föreskrifter angående 

påföljderna avstängning, dis-

kvalifikation och varning av medlem. 

Styrelsens beslut om uteslutning av 

medlem eller någon av påföljderna 

skall vara skriftligt och skälen 

redovisas, liksom vad den sökande 

skall iaktta för att överklaga beslutet. 

 

Medlem som vill utträda ur 

föreningen skall skriftligen anhålla 

detta till styrelsen och anses 

därefter omedelbart ha lämnat 

föreningen. Medlem som inte har 

betalt sin medlemsavgift för två på 

varandra följande verksamhetsår får 

anses ha begärt utträde ur förenin-

gen. Medlemskapet upphör i sådant 

fall den dag då avgiften för det 

andra verksamhetsåret förfaller. 

Föreningen är medlem i följande 

specialidrottsförbund:  

 

Svenska Sportskytteförbundet, 

Svenska Pistolskytteförbundet, 

Svenska Jägarförbundet, 

Svenska Skytteförbundet.    

 

Genom medlemskapet i SSF är 

föreningen ansluten till Sveriges 

Riksidrottsförbund (RF). Föreningen 

tillhör dessutom Göteborgs Distrikts 

Idrottsförbund (GDIF), Göteborgs 

Sportskytteförbund och Göteborg 

och Bohus läns Pistolskyttekrets. 

Föreningen och dess medlemmar är 

skyldiga att följa nämnda organisa-

tioners stadgar, tävlingsbestämmel-

ser, övriga bestämmelser och beslut 

fattade av överordnat idrottsorgan.  
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På begäran av Riksidrottsstyrelsen 

eller vederbörande specialidrotts-

förbund eller distriktsförbunds 

styrelse är föreningen skyldig att 

ställa föreningens handlingar till 

förfogande samt lämna av dessa 

organ begärda uppgifter.  

 

Medlemsavgift m.m.  
 

§ 3  
Avgifter fastställs vid årsmöte.  

 

Medlem skall betala medlemsavgift 

och allkortsavgift senast den 1 

januari verksamhetsåret, samt de 

övriga allmänna avgifter som 

beslutats av föreningen. Vid inträde i 

föreningen skall avgiften betalas 

innan medlemskapet blir gällande. 

Då inträde i klubben beviljas under 

tiden september – december gäller 

avgiften även för det kommande 

året. 

 

 

Hedersledamot 
 

§ 4  
Till hedersledamot i föreningen får 

årsmötet på förslag av styrelsen 

kalla person, som på ett utomor-

dentligt sätt främjat föreningens 

syften. Hedersmedlem betalar ej 

medlemsavgift.  

 

Den som den 14 april 1993 var 

ständig medlem i föreningen 

Göteborgs Sportskyttar eller 

hedersmedlem i Föreningen 

Göteborgs Skyttegilles Pistolklubb 

skall anses ha betalt medlemsavgift 

per den 1 januari varje verksamhets-

år. 

 

 

Överklagande av beslut  
 

§ 5   
Beslut som fattats av styrelsen eller 

av årsmöte får överklagas till 

kretsstyrelsen (SPSF) av medlem 

som berörs av beslutet. 

Överklagandet skall innehålla 

uppgift om det beslut som 

överklagas, motivering för över-

klagandet och vilket beslut som 

medlemmen önskar fatta i stället.  

 

Kretsstyrelsens beslut i den 

överklagade frågan får överklagas 

till förbundsstyrelsen av medlem 

som berörs av beslutet. Överklagan-



 6

det skall innehålla motsvarande 

uppgifter som sagts i föregående 

stycke (SPSF).  

 

Medlems rättigheter och 

skyldigheter   
 

§ 6  
Medlem  

- har rätt att delta i 

sammankomster som anordnas 

för medlemmarna, 

- har rätt till information om 

föreningens angelägenheter, 

- skall följa föreningens stadgar, 

reglementen och beslut som 

fattas av föreningsorgan samt 

följa i 2 § nämnda organisations 

stadgar, bestämmelser och 

beslut 

- har inte rätt till del av föreningens 

behållning eller egendom vid 

upplösning av föreningen 

- skall betala medlemsavgift samt 

de övriga avgifter som beslutas 

av föreningen.  

 

Deltagande i den idrottsliga 

verksamheten 
 

§ 7 

Medlem har rätt att delta i 

föreningens idrottsliga verksamhet 

under de former som är vedertagna 

inom idrotten.  

 

Styrelsen, eller om denna så be-

stämt, sektionsstyrelsen, kan, om 

skäl föreligger, hindra medlem från 

att deltaga i tävling eller uppvisning.  

Om tävlingen eller uppvisningen 

arrangeras utanför Sverige, skall 

också vederbörande SDF (inom 

Norden) SSF (Svenska Sportskytte-

förbundet – utom Norden) ge sitt 

samtycke.  

Är arrangören inte ansluten till det 

skytteförbund som är organiserat för 

att omhänderha den idrottsgren 

vilken tävlingen eller uppvisningen 

gäller, får medlem delta endast om 

detta SF godkänt tävlingen eller 

uppvisningen. 

 

Firmateckning  
 

§ 8 
Föreningens firma tecknas av 

styrelsen eller, om styrelsen så 

beslutar, av två styrelseledamöter 

gemensamt eller av en eller flera 

särskilt utsedda personer.  
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Verksamhets- och 

räkenskapsår 
 

§ 9 
Föreningens verksamhetsår och 

räkenskapsår omfattar tiden fr o m  

1 januari t o m 31 december.  

 

Stadgetolkning m.m.  

 

§ 10 
Uppstår tvekan om tolkningen av 

dessa stadgar, eller om fall före-

kommer som inte är förutsedda i 

stadgarna, hänskjuts frågan till 

nästkommande årsmöte. I 

brådskande fall får frågan avgöras 

av styrelsen.  

 

Medlem förbinder sig genom sitt 

medlemskap i föreningen att i fråga 

om tillämpning av dessa stadgar inte 

väcka talan vid allmän domstol. 

Tvist om tillämpning av stadgarna 

skall istället avgöras i enlighet med 

inom idrotten angiven ordning.  

 

Stadgeändring  

 

§ 11  

Beslut om ändring av dessa stadgar 

kan endast fattas vid ordinarie 

årsmöte. För giltighet krävs beslut 

med minst två tredjedelar av antalet 

avgivna röster och att ändringen har 

godkänts av kretsstyrelsen, (SPSF). 

Förslag till ändring av stadgarna får 

avges skriftligen av medlem eller av  

styrelsen.  

 

Upplösning av föreningen  
 

§ 12  
Förslag om föreningens upplösning 

får endast väckas till ordinarie 

årsmöte. Beslut om upplösning är 

giltigt endast om det kan fattas vid 

två årsmöten, varav ett skall vara 

ordinarie och vid båda dessa möten 

har biträtts av minst två tredjedelar 

av de angivna rösterna.  

 

I beslut om upplösning av förenin-

gen skall anges att föreningens till-

gångar skall anges att föreningens 

tillgångar skall användas till bestämt 

idrottsfrämjande ändamål.  
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Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter 

av styrelsens och årsmötets proto-

koll i ärendet, samt revisions-

berättelse jämte balans- och 

resultaträkningar, skall omedelbart 

tillställas samtliga organisationer 

som föreningen har medlemskap i.  

 

Banunderhåll 
 

§ 13  
Samtliga medlemmar som har 

allkort är skyldiga att utföra minst 20 

timmars arbete per år på förenin-

gens anläggning. Underlåtelse att 

utföra sådant arbete medför att 

medlemmen istället kan påföras en 

avgift som bestäms av årsmötet.  

 

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA 

ÅRSMÖTE 
 

Tidpunkt, kallelse  
 

§ 14 
Årsmötet, som är föreningens 

högsta beslutande organ, hålls före 

utgången av mars månad på tid och 

plats som styrelsen bestämmer.  

Kallelse till årsmötet skall av 

styrelsen senast tre veckor före 

mötet kungöras på föreningens 

hemsida på internet. Vidare skall 

kallelse jämte förslag till 

föredragningslista anslås i klubb-

stugan inom samma tid. Har förslag 

väckts om stadgeändring, ned-

läggning eller sammanslagning av 

föreningen med annan förening eller 

annan fråga av väsentlig betydelse 

för föreningen eller dess 

medlemmar skall det anges i 

kallelsen.  

 

Verksamhets- och 

förvaltningsberättelser, revisorernas 

berättelser, verksamhetsplan med 

budget samt styrelsens förslag och 

inkomna motioner med styrelsens 

yttrande skall finnas tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före 

årsmötet. I kallelsen skall anges var 

dessa handlingar finns tillgängliga.  

 

Förslag till ärenden att 

behandlas av årsmötet 

 

§ 15 
Såväl medlem som styrelsen får 

avge förslag till att behandlas av 

årsmötet.  
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Motion från medlem till årsmötet 

skall vara styrelsen tillhanda senast 

fyra veckor före årsmötet. Styrelsen 

skall till årsmötet avge ett skriftligt 

yttrande över motion.  

 

Motion från medlem i fråga som 

berör förbundets stadgar, allmänna 

regler och övriga bestämmelser och 

därför måste föras upp på förbunds-

mötesnivå skall vara styrelsen till-

handa senast 1 november. Förenin-

gen avgör, helst vid allmänt med-

lemsmöte vilka motioner som skall 

sändas vidare till kretsen. Motioner 

från föreningen till kretsen skall vara 

kretsstyrelsen tillhanda senast 1 

december.  

 

Rösträtt samt yttrande- och 

förslagsrätt på årsmötet 
 

§ 16 
Medlem som har betalt förfallna 

medlemsavgifter och under 

mötesåret fyller lägst 12 år har 

rösträtt på möte.  

 

Rösträtten är personlig och får inte 

utövas genom ombud. Medlem som 

inte har rösträtt har yttrande- och 

förslagsrätt på mötet.  

 

Beslutsmässighet 
 

§ 17 
Mötet är beslutsmässigt med det 

antal röstberättigade medlemmar 

som är närvarande på mötet.  

 

Beslut och omröstning  
 

§ 18 
Beslut fattas med bifallsrop 

(acklamation) eller om så begärs 

efter omröstning (votering).  

 

Med undantag för de i 11 § och 12 § 

nämnda fallen avgörs vid om-

röstning alla frågor genom enkel 

majoritet. Enkel majoritet kan vara 

antingen absolut eller relativ.  

 

Val avgörs genom relativ majoritet. 

Med relativ majoritet menas att den 

(de) som erhållit högsta antalet 

röster är vald (valda) oberoende av 

hur dessa röster förhåller sig till 

antalet angivna röster.  
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För beslut i andra frågor än val 

krävs absolut majoritet, vilket 

innebär mer än hälften av antalet 

angivna röster.  

 

Omröstning sker öppet. Om 

röstberättigad medlem begär det 

skall dock val ske slutet.  

 

Vid omröstning som inte avser val 

gäller vid lika röstetal det förslag 

som biträds av ordföranden vid 

mötet, om han är röstberättigad. Är 

han inte röstberättigad avgör lotten. 

Vid val skall i händelse av lika 

röstetal lotten avgöra.  

 

Beslut bekräftas med klubbslag.  

 

Valbarhet 
 

§ 19 
Valbar till styrelsen, sektions-

styrelser och valberedningen är 

röstberättigad medlem av förenin-

gen. Anställda inom föreningen får 

dock inte väljas till ledamot av 

styrelsen eller till revisor i 

föreningen.     

 

 

Ärenden vid årsmötet 

 

§ 20   
Vid årsmötet skall följande 

behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för 

mötet.  

2. Fråga om mötet har utlysts på 

rätt sätt.  

3. Fastställande av föredragnings-

lista. 

4. Val av ordförande och sek-

reterare för mötet.  

5. Val av två protokolljusterare och 

rösträknare. 

6a. Styrelsens verksamhets-

berättelse för det senaste 

verksamhetsåret.  

6b. Styrelsens förvaltningsberättelse 

(balans- och resultaträkning) för 

det senaste räkenskapsåret.  

7. Revisorernas berättelse över 

styrelsens förvaltning under det 

senaste verksamhetsåret.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för den tid revisionen 

avser.  

9. Fastställande av 

medlemsavgifter och 

allkortsavgifter, samt s.k. 

underlåtelseavgift.  
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10. Fastställande av 

verksamhetsplan samt 

behandling av budget för det 

kommande verksamhetsåret.  

11. Behandling av styrelsens förslag 

och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Val av  

a) föreningens ordförande för en tid 

av ett år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i 

styrelsen för en tid av två år; 

c) tre suppleanter i styrelsen med 

för dem fastställd turordning för 

en tid av ett år; 

d) tre sektionsledare, enligt förslag 

från resp. sektion för en tid av ett 

år; 

e) tre revisorer jämte två 

suppleanter för en tid av ett år. I 

detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta; 

f) ledamöter i medaljkommittén för 

en tid av ett år; 

g) ordinarie ombud med ersättare 

till Göteborgs Sportskytteför-

bunds årsmöte eller förenings-

möte; 

h) ordinarie ombud med ersättare 

till Göteborgs och Bohus läns 

Pistolskyttekrets årsmöte eller 

föreningsmöte; 

i) ombud med ersättare till 

Göteborgs Jaktvårdsförenings 

årsmöte eller föreningsmöte;  

j) tre ledamöter i valberedningen 

för en tid av ett år, av vilka en 

skall utses till ordförande;  

k) eventuella övriga val 

13. Övriga frågor; 

14. Årsmötets avslutning. 

Ev. prisutdelning 

 

 

Extra årsmöte 

 

§ 21 
Styrelsen kan kalla medlemmarna 

till extra årsmöte. Styrelsen är 

skyldig att kalla till extra årsmöte när 

en revisor eller minst en tiondel 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 14 

dagar kalla till sådant möte att hållas 

inom två månader från kallelsen. 

Kallelse med förslag till föredrag-

ningslista för extra årsmöte skall 

senast tre veckor för mötet kun-

göras på föreningens hemsida på 
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internet. Vidare skall kallelsen med 

förslag till föredragningslista anslås i 

klubbstugan inom samma tid.  

Underlåter styrelsen att utfärda 

föreskriven kallelse får den som 

gjort framställningen utfärda kallelse 

i enlighet med föregående stycke.  

 

Vid extra årsmöte får endast det 

som föranlett mötet tas upp till 

behandling.  

 

Om rösträtt på extra årsmöte och 

om beslutsmässighet vid sådant 

möte gäller vad som sägs i 16 § och 

17 §  

 

 

VALBEREDNINGEN 
  
Sammansättning, åligganden  
 

§ 22 
Valberedningen består av 

ordförande och två övriga ledamöter 

valda av årsmötet. Antalet övriga 

ledamöter skall helst vara lika 

fördelat mellan könen. Olika 

åldersgrupper bör finnas rep-

resenterade.  

 

Valberedningen utser bland sina 

ledamöter en vice ordförande. 

Valberedningen sammanträder när 

ordföranden eller minst halva antalet 

ledamöter så bestämmer.  

 

Valberedningen skall senast tre 

veckor före årsmötet tillfråga dem 

vilkas mandattid utgår vid mötets 

slut, om de vill kandidera för nästa 

mandattid.  

 

Senast en vecka före årsmötet skall 

valberedningen genom anslag i 

klubbstugan meddela röstbe-

rättigade medlemmar sitt förslag.  

 

 

REVISORER 
 

Revision  

 

§ 23 

Revisorerna har rätt att fortlöpande 

ta del av föreningens räkenskaper, 

årsmötes- och styrelseprotokoll och 

övriga handlingar.  

 

Föreningens räkenskaper skall vara 

revisorerna tillhanda senast en 

månad före årsmötet.  
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Revisorerna skall granska styrel-

sernas förvaltning och räkenskaper 

för det senaste verksamhetsåret 

samt till styrelsen överlämna 

revisionsberättelse senast 14 dagar  

före årsmötet.  

 

STYRELSEN  
 

Sammansättning 

 

§ 24 
Styrelsen består av ordförande, sju 

övriga ledamöter, tre suppleanter 

samt sektionsledarna. Styrelsen bör 

bestå av kvinnor och män.  

 

Styrelsen utser inom sig vice 

ordförande, sekreterare, kassör och 

de övriga befattningshavare som 

behövs.  

 

Vid förhinder för ledamot inträder 

suppleant enligt av årsmötet 

fastställd turordning. Avgår ledamot 

före mandattidens utgång inträder 

suppleant i dennes ställe enligt 

samma ordning för tiden t.o.m. näst-

följande årsmöte.  

 

Styrelsen får utse person till 

adjungerad ledamot. Sådan ledamot 

har inte rösträtt men kan efter beslut 

av styrelsen ges yttrande- och 

förslagsrätt. Adjungerad ledamot får 

utses till befattning inom styrelsen.  

 

Styrelsen åligganden 

 

§ 25 
När årsmöte inte är samlat är 

styrelsen föreningens beslutande 

organ och ansvarar för föreningens 

angelägenheter. Styrelsen skall – 

inom ramen för RF:s, vederbörande 

SF:s och dessa stadgar – svara för 

föreningens verksamhet enligt 

fastställda planer samt tillvarata 

medlemmarnas intressen.  

 

Det åligger styrelsen särskilt att:  

 

- tillse att för föreningen gällande 

lagar och bindande regler 

iakttas, 

- verkställa av årsmötet fattade 

beslut, 

- planera, leda och fördela arbetet 

inom föreningen, 

- ansvara för och förvalta 

föreningens medel och övrig 

egendom, 
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- tillställa revisorerna räkenskaper 

m m enligt § 23, 

- förbereda årsmöte, 

- pröva och avgöra frågor om 

medlemskap i föreningen och om 

disciplinära åtgärder 

- pröva och avgöra ärenden om 

intyg om behov av vapen 

- ansvara för att årsrapporter m m 

upprättas enligt gällande regler 

- tillse att föreningens egendom är 

tillfredsställande försäkrad.  

Kallelse, beslutsmässighet 

och omröstning  

 

§ 26 
Styrelsen sammanträder på kallelse 

av ordföranden, eller då minst halva 

antalet ledamöter har begärt det.  

 

Styrelsen är beslutsmässig när 

samtliga ledamöter kallats och då 

minst halva antalet ledamöter är 

närvarande.  

 

Vid förhinder för ledamot inträder 

suppleant i styrelsen enligt av 

årsmötet fastställd turordning. Avgår 

ledamot före mandattidens utgång 

inträder suppleant i dennes ställe 

enligt samma turordning och fram till 

nästa årsmöte.  

 

För alla beslut krävs att minst 

hälften av styrelsens samtliga 

ledamöter är ense om beslutet. Vid 

lika röstetal har ordföranden utslags-

röst. Röstning får inte ske genom 

ombud. I brådskande fall får 

ordföranden besluta att ärende skall 

avgöras genom skriftlig omröstning 

eller vid telefonsammanträde. Om 

särskilt protokoll inte upprättas skall 

sådant beslut anmälas vid det 

närmast därefter följande samman-

trädet.  

 

Vid sammanträde skall protokoll 

föras. Protokoll skall justeras av 

mötesordföranden och av en särskilt 

utsedd protokolljusterare. Avvikande 

mening skall antecknas till 

protokollet.  

 

Överlåtelse av beslutande-

rätten 

 

§ 27  
Styrelsen får överlåta sin 

beslutanderätt i enskilda ärenden 

eller i vissa grupper av ärenden till 

sektion, kommitté eller annat organ 

eller till enskild medlem eller till 

anställd.  
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Den som fattat beslut med stöd av 

bemyndigande enligt föregående 

stycke skall fortlöpande underrätta 

styrelsen härom.  

 

SEKTIONER 

 

Bildande och nedläggning av 

sektion 

 

§ 28 
Beslut om bildande eller 

nedläggning av sektion fattas av 

föreningens årsmöte eller extra 

årsmöte som sammankallats för 

prövning av sådan fråga.  

 

Föreningen har för sin idrottsliga 

verksamhet följande sektioner inom 

sig, nämligen 

-  Pistolsektionen 

- Jaktskyttesektionen  

 

Sektionsstyrelse 

  

§ 29 
Ledningen för varje sektion utövas 

av en sektionsstyrelse, bestående 

av ordförande (sektionsledare) och 

minst två övriga ledamöter. 

Sektionsstyrelse väljs årligen av 

möte med de föreningsmedlemmar 

som bedriver den idrottsgren vilken 

handhas av sektionen.  

 

Sektionsmötets val av sektions-

styrelse skall underställas 

föreningens styrelse för god-

kännande.  

 

Sektionsledaren som ingår i 

föreningens styrelse bevakar och 

rapporterar från verksamheten för 

föreningens styrelse.  

 

Härutöver får föreningens styrelse 

utse en av sina ledamöter att ingå i 

sektionsstyrelse.  

 

Föreningens styrelse har rätt att 

entlediga ledamot i sektionsstyrelse.  

 

Instruktion för sektions-

styrelse 

 

§ 30 

Föreningens styrelse skall, i särskild 

instruktion eller på annat lämpligt 

sätt, fastställa de befogenheter och 

skyldigheter som sektionsstyrelse 

har.  
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Sektionsstyrelse skall senast en 

månad före föreningens ordinarie 

årsmöte tillställa föreningens 

styrelse och revisorer förvaltnings-

berättelse jämte balans- och 

resultaträkning för senaste 

verksamhetsår resp. kalenderår.  

 

Budget och verksamhets-

plan för sektion 

 

§ 31 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag 

till budget och verksamhetsplan för 

sektionen att gälla under 

nästföljande verksamhetsår. 

Budgeten och planen inges till 

styrelsen för godkännande senast 

en månad före ordinarie årsmöte. 

Styrelsen gör de ändringar i 

budgeten och planen som bedöms 

vara nödvändiga med hänsyn till 

föreningens skyldigheter i olika 

hänseenden, föreningens 

ekonomiska ställning eller den 

väntade utvecklingen av den 

idrottsliga verksamheten.  

 

Ungdomssektionen 

 

§ 32 

Inom föreningen finns en juridiskt 

självständig ungdomssektion. Ett 

nära samarbete äger rum mellan 

föreningen och ungdomssektionen.  

 

 

 

 

STADGARNAS ANTAGANDE  
 

Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar som ursprungligen antogs vid den nya 

föreningens stadgemöte den 18 augusti 1993.  

 


