Stadgar
Segelflygets Veteransällskap SVS
1 Ändamål
SVS uppgift är att:
 vara en öppen allmännyttig och ideell förening. Målet är att må bra, ha roligt och utvecklas
under hela livet
 skapa intresse och förutsättningar för att bevara äldre segelflygplan, helst i flygbart skick.
 samla, bevara och systematisera dokumentation som belyser segelflygets historia i Sverige.
 samla medlemmar, ägare och personer intresserade av äldre segelflygplan till möten och
flygläger.
 stödja och bidra till utveckling av Ållebergs Segelflygmuseum, bl.a. genom att medverka vid
utställningar och svara för guidning i museet och flygning på Ålleberg med egna och till
museet hörande flygplan.
 hålla kontakt med internationella veteransegelflygorganisationen VGC, informera om dess
arrangemang och ta initiativ till svenskt deltagande.
 föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri
verksamhet.

2 Status
SVS ska vara egen juridisk person och fristående från andra organisationer, dock att medlemskap kan
sökas och samverkan ske med nationella och internationella organisationer med samma inriktning.
SVS arbetar ideellt.

3 Medlemskap
Medlemskap i SVS kan erhållas av enskilda och/eller juridiska personer.
Ansökan görs skriftligen på SVS formulär. Ansökan ska åtföljas av fastställd medlemsavgift.
Till hedersmedlem kan efter förslag av SVS styrelse och beslut vid allmänt möte väljas person som
gjort sig särskilt förtjänt.

4 Utträde ur SVS
Medlem som vill utträda ur SVS ska göra framställan därom till styrelsen. Har medlemsavgift ej
erlagts före mars månads utgång anses medlemskapet ha upphört.

5 Uteslutning ur SVS
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter för nyttjade tjänster eller som på annat sätt brutit mot
SVS stadgar kan uteslutas.

6 Avgörande om uteslutning
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och ska med angivande av orsak delges vederbörande.
Denne ska ha möjlighet att inom tid, som fastställts av styrelsen (minst 14 dagar) avge sitt yttrande i
ärendet till styrelsen.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av avgifter för nyttjande av tjänster, åligger
det styrelsen att återkalla beslutet om den förfallna avgiften betalats.
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7 Avgifter
Medlemsavgift föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Medlemsavgiften gäller kalenderår och ska vara betalad före mars månads utgång.
För nytillträdande medlem, som vinner inträde i SVS under årets sista kvartal, ska betalad avgift gälla
t.o.m. nästföljande års utgång.
Övriga avgifter inom SVS beslutas av styrelsen.
Nyttjar medlem betalbar tjänst från SVS ska likvid vara erlagd inom 30 dagar från nyttjandetillfället.

8 Rösträtt m.m.
Rösträtt tillkommer varje enskild medlem, som närv arar vid allmänt möte. Juridisk person har inte
rösträtt.
Med medlem avses enskild medlem som erlagt föreskriven medlemsavgift.
Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
Vid val av ledamöter till styrelseuppdrag må dock sluten votering ske om någon begär det.
Om det vid val med sluten omröstning uppstår lika röstetal ska beslutet avgöras genom lottning.
Protokoll fört vid möte justeras av justerare och signeras av ordförande och förvaras och görs
tillgängligt genom sekreterarens försorg.
Endast medlemmar eller av styrelsen inbjudna äger rätt att närvara vid möten.

9 Allmänna möten
Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls på av styrelsen utsedd plats före maj månads utgång.
Kallelse ska ske genom försändelse till medlemmarna, t ex genom meddelande i SVS-Nytt, senast tre
(3) veckor före den dag mötet ska hållas.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av två protokolljusterare att, jämte mötesordföranden, justera protokollet och tillika vara
rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt
revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag från styrelsen
10. Förslag från enskild medlem, vilken skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast 31 mars
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11. Fastställa antalet styrelseledmöter och suppleanter, dock minst enligt nedan.
12. Val av styrelse
 Val av ordförande för en tid av två år (väljs jämna år)
 Val av sekreterare för en tid av två år (väljs udda år)
 Val av kassör för en tid av två år (väljs jämna år)
 Val av ledamöter – minst 2 st för en tid av två år (1 val på jämna år, 1 val på udda år etc)
 Val av minst två suppleanter för en tid av ett år
 Val av revisorer – 2 st för en tid av två år (1 val jämna på år, 1 val udda på år)
 Val av revisorssuppleanter – 2 för en tid av två år (1 val jämna år, 1 val udda år)
 Val av valberedning – 3 st varav en är sammankallande
13. Beslut om stadgeändring om förslag finns.
14. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår.
15. Plan för kommande verksamhetsår – aktiviteter.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

11 Styrelsen
SVS har sitt säte på Ålleberg/Falköping och består av
a. ordförande
b. sekreterare
c. kassör
d. minst två ordinarie ledamöter
e. minst två suppleanter adjungeras till styrelsen.
Styrelsen utser inom sig i samband med årligt konstituerande möte vice ordförande.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsesammanträde kan även påkallas då
minst hälften av dess ledamöter så påfordrar.
Styrelsen leder SVS verksamhet enligt ändamålet i dess stadgar och vid årsmöte redovisad inriktning
samt äger att vid särskilda behov förvärva, förvalta och/eller avyttra SVS egendom.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess ordinarie ledamöter är närvarande. Vid omröstning
gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Suppleanter kallas som ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro, men må även annars närvara vid
styrelsemöte. I sådant fall sker närvaro utan rösträtt vid beslut. Styrelsen kan adjungera de som utses
att inneha funktioner som segelflygchef (SFC) och teknisk chef (TC) till styrelsemöten. Styrelsen kan
även kalla andra personer att delta i dess möten.
Styrelsen utser den/de person/er som ska representera SVS i samverkande organ t.ex: Segelflyget,
Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och VGC Vintage Gliding Club
Sådan representation ska gälla tills annat beslutas.
Vid varje styrelsemöte förs protokoll.
Det åligger styrelsen att vid allmänna möten informera medlemmarna om företagna åtgärder och
beslut samt, i frågor av betydelsefull karaktär, handla i enlighet med vid allmänna möten redovisad
och godtagen inriktning.
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12 Firmateckning
SVS firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser vid årligt
konstituerande möte.

13 Redovisning – revision
SVS räkenskapsår omfattar kalenderår. Redovisningen ska genomföras i enlighet med
bokföringslagens intentioner. Sammanfattning ska ske i ett fullständigt bokslut före 15 mars
påföljande år och senast 1 april överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse ska vara styrelsen
tillhanda senast 15 april.
Räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av SVS revisorer. För revisorerna ska finnas två
suppleanter.

14 Ändring av stadgarna
För ändring av stadgarna fordras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden med
minst 30 dagars mellanrum. Ett av sammanträdena ska vara ordinarie årsmöte.
För stadgeändring krävs att förslaget bifalls av 2/3 av de närvarande medlemmarna vid varje
mötestillfälle (kvalificerad majoritet).

15 Upplösning av SVS
Beslut om upplösning av SVS kan på förslag av styrelsen, fattas av två på varandra följande ordinarie
årsmöten. Om 2/3-delar av de närvarande medlemmarna bifaller förslaget vid båda de ordinarie
årsmötena ska SVS upplösas. Det sista årsmötet ska, på förslag av styrelsen, besluta om vad som ska
hända med föreningens kvarvarande tillgångar. Härvid ska strävan vara att överlämna desamma till
association/er som verkar för syften som ligger nära de som anges i 1 § i denna stadga. Upplösningen
av föreningen ska revideras av två av det sista årsmötets utsedda revisorer. De ska upprätta en
berättelse över upplösningens förlopp. Medlem som vill ta del av denna berättelse ska anmäla detta
vid det sista årsmötet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVS ursprungliga stadgar antagna vid SVS konstituerande möte 1992-05-09.
Sten Wapne
Hans Karlsson
ordförande
kassör
Stadgeändring slutgiltigt godkänd vid ordinarie årsmöte 2005-05-07.
Rolf Algotson
Torgil Rosenberg
Ordförande
sekreterare
Stadgeöversyn enligt årsmöte maj 2010, genomförd under våren 2011 och framlagd för beslut första
gången vid årsmöte maj 2011 och slutgiltigt vid ordinarie årsmöte 19 maj 2012.
Lennart Lagerfors
Torsten Ek
Ordförande
Sekreterare
Stadgeändring enligt årsmöte och framlagd för beslut första gången 180519 och antagna vid
efterföljande extra medlemsmöte 180915.
Rolf Björkman
Bernt Hall
Ordförande
sekreterare
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