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Radioflygklubben Skilling, stadgar 

 

§1 Ändamål. 
 

RFKS har till uppgift att inom klubbens verksamhetsområde, arbeta för 
modellflygsportens utbredning i syfte, att samla ungdom och äldre till 
stimulerande och fostrande fritidssysselsättning i kamratlig miljö. 
 

§2 Sammansättning. 
 

Föreningen består av medlemmar som upptagits av Radioflygklubben Skilling, 
som här i benämns RFKS. 

 
§3 Tillhörighet. 
 
 Föreningen RFKS är medlem i följande specialförbund. Sveriges
 modellflygförbund (SMFF), Svenska flygsportsförbundet, (SFF). 

och är därmed ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). 
 

§4 Beslutande organ. 
 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, klubbmöte, extra årsmöte samt 
styrelsen. 

 
§5 Föreningsfirma. 
 

RFKS föreningsfirma är Radioflygklubben Skilling, Skillingaryd, och tecknas 
av styrelsen eller av de ledamöter som styrelsen beslutar. 

 
§6 Medlemskap 
 

1.) Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar, äger rätt att ingå såsom 
medlem av RFKS. 

2.) Medlemskap beviljas eller avslås av styrelsen genom delegation. 
3.) Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan inte vid tävling 

representera mer än en klubb i samma gren under samma kalenderår, om 
inte övergång registrerats. 

4.) Medlemskap kan upphöra genom att medlemmen bryter mot dessa stadgar 
eller handlar illojalt mot klubben eller enskild medlem i RFKS eller bryter 
mot säkerhetsföreskrifterna, eller vill avsluta sitt medlemskap. 

5.) Medlemskap upphör vid icke betald medlemsavgift för innevarande år. 
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§ 7 Avgifter. 
 

Samtliga medlemmar skall till RFKS betala de avgifter, som fastställts av 
årsmötet. 

 
§8 Möten. 

1. Årsmötet är RFKS högsta beslutande organ. Extra årsmöte hålls då 
styrelsen finner det behövligt, eller då minst 1/4 av klubbens medlemmar 
påtalar det.  
 
2. Förslagsrätt och rösträtt har varje godkänd medlem i RFKS som varit 
medlem i minst 6 månader. 
 
3. Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande såväl den egna 
som annan SMFF tillhörande klubb. 
 
4. Beslut fattas på samma sätt som stadgas för SMFF:s årsmöte i   
SMFF:s stadgar § 19. * 
 
5. Årsmötet samt extra årsmöte och klubbmöte är beslutsmässigt då minst fem 
godkända medlemmar, alternativt hälften av styrelsemedlemmarna är 
närvarande, förutsatt att mötet kungjorts till samtliga medlemmar i RFKS. 
 
6. Årsmöte samt extra årsmöte skall kungöras minst 3 veckor före mötets 
hållande, samt en dagordning för mötet, klubbmöte 6 dagar före mötet. 
 
7. Årsmöte, extra årsmöte och klubbmöte skall protokollföras. 
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8. Ärenden vid årsmötet. 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

   1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

   2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

   3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

   4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

   5. Fastställande av föredragningslista. 

   6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

   7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-
samhets-/räkenskapsåret. 

   8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

   9. Fastställande av medlemsavgifter. 

   10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-
mande verksamhets-/räkenskapsåret. 

   11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

   12. Val av: 

   a) Föreningens ordförande, sekreterare och kassör för en tid av 2 år med ett års 
förskjutning. 

   b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år. 

   c) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

   d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. 

   

§9 Styrelse. 
  
 1. RFKS styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i överens- 

stämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt vederbörligen fattade 
beslut.  
2. Styrelsen skall bestå av ordförande eller klubbledare, sekreterare, kassör 
samt det antal ledamöter årsmötet beslutar. Styrelsen ska bestå av minst tre 
ledamöter. 
3. Styrelsen väljs för den tid som årsmötet beslutar.  
Kassör och ordförande väljs på 2 år, dock ej samma år. 
4. Ledamöter i styrelsen väljs på 1 år, liksom suppleanter. 
5. Styrelsemöten skall protokollföras. 
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§10 Ekonomisk förvaltning, räkenskaper och revision. 
 

1. Kassören förvaltar med revisionsskyldighet RFKS medel. 
2. Kassören gör utbetalningar på grund av årsmötets eller styrelsens beslut. 
3. Räkenskaperna ska vara avslutade och vara tillgängliga för revidering minst 
två veckor före det årsmöte där räkenskaperna skall behandlas. 
4. Räkenskaperna skall omfatta den tid som årsmötet beslutar. 
5. Två revisorer väljs vid årsmötet. Dessa ska revidera räkenskaperna och före 
årsmötet då räkenskaperna skall behandlas skall de ge berättelse med till eller 
avstyrkan av ansvarsfrihet. 

 
§11 Upplösning. 

 
1. För att beslut om RFKS upplösning skall vara giltig så fodras: 

 
a)Att till årsmöte där fråga om upplösning skall behandlas, ska skriftlig kallelse 

ges till varje medlem minst 3 veckor före mötets hållande. Varvid i kallelsen 

särskilt ska ha angivits att sådan fråga ska förekomma. 
 
b)Att minst 2/3 av klubbens medlemmar har röstat för upplösning av RFKS. 
 
2. Vid eventuell upplösning av RFKS går dess egendom till SMFF anslutna 
klubbar i närområdet till RFKS. I övrigt refereras till SMFF:s stadgar 9 §. * 
 

§12 Stadgeändringar. 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två 
tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till stadgeändringar skall 
behandlas på ett klubbmöte minst 3 veckor före årsmötet. 

 

*)19 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning 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 avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär 

mer än hälften av antalet avgivna 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. 

8 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

9 § 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. 


