STADGAR BK Smash Åland rf 2018
1. Klubbens namn är BK Smash Åland med hemort i Mariehamn.
2. Klubbens ändamål är att stimulera och utveckla intresset för badmintonsporten på Åland
genom att anordna kurser, instruktionstillfällen och tävlingar för badmintonspelare.
3. Klubbens officiella språk år svenska.
4. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande och 2-5
personer och två suppleanter, som väljs för ett år åt gången vid årsmötet.
5. Styrelsen godkänner nya medlemmar och upprättar ett medlemsregister med
medlemmarnas fullständiga namn och hemort.
6. Föreningens räkenskapsperiod utgörs av kalenderåret, och bokslutet skall upprättas och
granskas inom februari månad.
7. Klubbens namn tecknas av ordförande eller kassör.
8. Klubbens medlemmar betalar medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Medlemmar
utesluts ur föreningen på egen begäran och då medlemsavgift eller spelavgift inte
betalats under ett år trots påminnelser.
9. Styrelsen sammankallas av ordförande eller vid förfall av denne av viceordförande eller
på anmodan av två andra styrelsemedlemmar. Styrelsen är beslutför då minst tre
medlemmar är närvarande.
10. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst,
utom vid val, då lotten avgör.
11. Kallelse till klubbens möten görs via föreningens hemsida och sociala kanaler samt som
notis i lokaltidningen minst en vecka före mötet. Kallelse till styrelsemöten sker på
ändamålsenligt sätt senast tre dagar före mötet.
12. Vid klubbens årsmöte som hålls inom mars månad har alla över 15 år gamla medlemmar
rösträtt, och följande ärenden behandlas:
a. Mötet öppnas av föreningens ordförande eller annan styrelsemedlem
b. Val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare och två protokolljusterare
c. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet
d. Godkännande av föredragningslistan
e. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt
verksamhetsgranskarens utlåtande
f. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen
g. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget
h. Val av ordförande och av 2-5 styrelsemedlemmar samt två suppleanter
i. Val av verksamhetsgranskare och suppleant
j. Val av tävlingskommitté (minst tre personer)
k. Övriga ärenden
l. Mötets avslutande
13. Om klubben upplöses (3/4 majoritetsbeslut) skall dess tillgångar tillfalla annan
registrerad förening på Åland som sysslar med racketsport. Om föreningen blir upplöst
används tillgångarna för samma ändamål.
14. I övrigt gäller Föreningslagen.

