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STADGAR 
 

för 
 

Smedjebackens Skytteförening 
Antagna vid  

Extra årsmöte 2004-  
Och 

Ordinarie årsmöte 2005- 
Och 

Godkända av förbundsstyrelsen 2005- 
 
 
 

§ 1 
 

Skytteförenings uppgift är att främja den Frivilliga skytterörelsens  
-FSR- mål att verka för skyttet som folksport. FSR är en frivillig 
försvarsorganisation. 

 
§ 2 

 

Skytteförening skall i sin verksamhet följa av FSR antagna stadgar  
samt av FSR i Skytteårsboken och Skytteregelboken givna regler, 

riktlinjer, anvisningar och skjutprogram. 
Avvikelser från normalstadgan skall godkännas av skytteförbundet. 
 

 

MEDLEMMAR 
 
 

§ 3 
 

Medlem intages i klubben av Styrelsen efter skriftlig ansökan. Styrelsen 
får delegera detta till två av styrelsens medlemmar att gemensamt 

intaga medlem. 
 
Den  som ansöker om medlemsskap skall skriftligen förbinda sig att 

följa av myndighet, riksorganisation, distriktsorganisation och av 
föreningen utfärdade stadgar och föreskrifter. 
 

Ansökan om medlemsskap får avslås om det kan antagas att 
vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen eller om 

vederbörande inte är känd för pålitlighet eller om vederbörande genom 
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brottslig handling  eller eljest ådagalagt sådana egenskaper att han inte 
lämpligen bör betros med handhavandet av vapen. 

 
Beslur, varigenom ansökan om medlemsskap avslås skall fattas av 
styrelsen. Medddelande om avslag får lämnas utan motivering. 

 
§ 4 

 
Skytteförenings medlemmar får indelas i: 
a) aktiva, omfattande alla som deltar i skytteverksamheten samt  

b) övriga, vilka utan att aktivt delta i verksamheten, av intresse för  
      skyttet, stöder föreningens verksamhet. 
 

§ 5 
 

Till hedersledamot kan förening på årsmöte, efter styrelsens förslag,  
utse person som på ett utmärkt sätt hedrat föreningen och främjat  
dess verksamhet. 

 
 
 

 
§ 6 

 
Medlem av föreningen är skyldig att följa föreningsstadgan samt av 
föreningens styrelse utfärdade bestämmelser och anvisningar. 

 
§ 7 

 
Föreningsmedlem kan uteslutas om denna uppenbarligen motarbetar  
FSR syften. Sådant beslut skall fattas av skytteförbunds styrelse efter 

förslag från föreningens styrelse. Beslut om sådant förslag fordrar att  
2/3 av föreningens styrelses ledamöter är eniga om beslutet.  
Skytteförbunds beslut kan prövas och ändras av FSR styrelse.  

Medlem som ej erlagt årsavgiften i tid må efter en påminnesle med 
omedelbar verkan uteslutas ur klubben av föreningens styrelse. 

 
 

FÖRENINGSMÖTE 
 
 

§ 8 

 
Föreningen håller varje år ett ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före  
mars månads utgång. Extra föreningsmöte hålls 

 
a) om styrelse anser aktuella ärenden vara av sådan vikt att de lämp- 

     ligen inte kan uppskjutas till årsmöte 
b) om så begärs av 1/4 av antalet föreningsmedlemmar samt 
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c) om revisorerna på grund av sin granskning gjort framställning till 
styrelsen eller dess ordförande. 

I båda sistnämnda fallen skall mötet hållas inom en månad efter att 
framställning gjorts. 
Förslag avsett att behandlas av årsmöte skall insändas till styrelsen  

senast tre veckor före årsmötet. 
 

§ 9 
 

Kallelse till årsmöte utfärdas senast två veckor före mötesdagen av 

föreningens ordförande. Kallelse skall åtföljas av föredragningslistan 
och i den mån styrelsen anser det lämpligt, av styrelsens utlåtande över 
är-enden som skall behandlas vid årsmötet. 

 
§ 10 

 
Förhandlingarna vid föreningsmöte leds av föreningens ordförande eller  
vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande. Vid förfall för båda 

väljer mötet särskild mötesordförande. 
Sekreterare vid föreningsmöte är föreningssekreteraren, vid förfall för  
denne väljer mötet särskild mötessekreterare. 

 
 

 
 

§ 11 

 
Föreningsmöte är beslutsmässigt med de antal medlemmar som 

infunnit sig. 
 

§ 12 

 
För utövande av rösträtt och fattande av beslut vid föreningsmöte gäller  
a) att varje föreningsmedlem har en röst, 

b) att rösträtt får utövas med fullmakt, dock endast en för varje när-
varande medlem, 

c) att den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, skall utgöra  
     mötets beslut, 
d) att vid lika röstetal val avgörs genom lottning, men att i andra frågor  

     den mening, som biträds av mötesordföranden, utgör årsmötets be 
     slut, 

e) att fråga – dock ej val – kan bordläggas om minst en tredjedel av de 
röstberättigade begär detta; samma ärende kan bordläggas endast 
en gång, 

f) att omröstning skall ske öppet. Vid val skall dock sluten omröstning  
     äga rum om någon av de röstberättigade begär detta samt  
g) att för beslut om stadgeändring bestämmelsen enligt § 28 skall til-

lämpas. 
h) att medlemen har erlagt stadgade avgifter. 

 
§ 13 
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Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

a) val av mötesordförande om så erfordras, 
b) val av mötessekreterare om så erfordras, 
c) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, 

d) godkännande av föredragningslistan, 
e) fråga om mötet blivit i laga ordning sammankallat, 

f) årsberättelse över verksamheten under sistförflutna kalenderåret, 
g) revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den 

tid revisionen omfattar, 

h) inkomst- och utgiftsstat för nästkommande verksamhetsår, 
i) beslut om årsavgiftens storlek, 
j) behandling av eventuella förslag från styrelsen, 

k) behandling av till årsmötet inlämnade förslag, 
l) val för ett år av ordförande i föreningen och dess styrelse, 

m) val för två år av erforderligt antal styrelseledamöter jämte supple-
anter, 

n) val för ett år av två revisorer jämte en suppleant, 

o) val för ett år av ombud till förbundsmöte, 
p) val för ett år av ombud till kretsmöte samt 
q) val för tiden till och med nästa årsmöte av tre ledamöter i 

valberedningen, varav en sammankallande. 
 

 
 
Anm 1. Föreningsstyrelsen utfärdar särskild instruktion för 

valberedningen. 
Anm 2. Styrelsens ledamöter deltar ej i val av revisorer, ej heller vid 

 röstning om ansvarsfrihet. 
Anm 3. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet kan uppskjutas till 

avgörande vid fortsatt årsmöte eller extra möte på viss dag,  
 minst fyra och högst åtta veckor efter årsmötet. 
 

 

STYRELSEN 
 
 

§ 14 
 

Föreningens styrelse utgörs av  
a) en ordförande som valts av årsmötet för ett år och som tillika är 

föreningens styrelseordförande, 
b) minst fyra ledamöter som utsetts av årsmötet för två år, 
c) en representant för ungdomsskytteföreningen samt 

d) de ledamöter, som enligt överenskommelse utsetts av de i § 27  
     nämnda frivilliga försvarsorganisationernas lokala styrelser. 
Mandattiden avser tiden från omedelbart efter årsmöte och över ett  

respektive två års årsmöten. 
 

§ 15 
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För av årsmötet valda styrelseledamöter utses minst två suppleanter.  

Även  för i föreningens styrelse enligt § 27 ingående ledamöter bör  
suppleanter vara utsedda. 
Av de vid årsmötet valda ledamöterna och suppleanterna avgår hälften  

varje år. 
Avgående ledamot och suppleant kan omväljas. 

 
§ 16 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare, kassör och representant i ungdomsföreningens styrelse. 
 

Styrelsen skall vidare, inom eller utom sig, utse en instruktör och 
materielförvaltare. Materielförvaltaren skall, liksom förvaringsutrymmet 

för vapen och ammunition, godkännas av lokal polismyndighet. 
Materialförvaltaren skall vara svensk medborgare. 
 

§ 17 
 

Styrelsen skall, på kallelse av ordföranden, under verksamhetsåret hål-

la minst tre protokollförda sammanträden samt dessutom ytterligare 
sammanträde om ordföranden eller minst hälften av övriga ledamöter så 

fordrar. Kallelse skall utfärdas minst sju dagar före sammanträdet. 
 

§ 18 

 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är 

närvarande. 
 

§ 19 

 
Föreningens styrelse åligger 
a) att förvalta föreningens tillgångar, 

b) att arbeta för att av FSR fastställd målsättning uppfylls, 
c) att samverka med ungdomsskytteföreningen samt i § 27 nämnda 

hemvärns- och frivilligorganisationer, 
d) att vidta trivselfrämjande åtgärder för att därigenom öka intresset 

för den frivilliga skytteverksamheten, 

e) att företräda föreningen vid förhandling med tredje man samt med 
offentlig myndighet, 

f) att årligen till förbunds- och kretsstyrelsen senast 10 dagar efter 
årsmöte insända uppgift om namn och adress på samtliga ledamöter 
och suppleanter i styrelsen, 

g) att årligen, på tidpunkt förbundsstyrelsen bestämmer, på fastställt 
formulär till förbundet insända rapport över föregående års verk- 

      samhet, 

h) att, då så påfordras, till FSR genom förbundet insända begärda upp-
gifter,  

i) att solidariskt svara för  
dels de allmänna och enskilda medel som står under styrelsens 
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förvaltning, dels de beslut, vari de inom styrelsen deltagit utan att 
till protokollet anteckna avvikande mening, 

j) att ansvara för, och regelbundet kontrollera, att föreningens 
utrymmen för förvaring av vapen och ammunition är väl skyddade 
mot inbrott eller obehörigt tillträde, 

k) att, om överenskommelse därom träffats, utse en ledamot jämte  
     suppleant att ingå i styrelsen för var och en av de i § 27 nämnda or- 

     ganisationer,   
l) att föra förteckning över föreningens medlemmar, 
m) att ansvara för att föreningens skjutbaneanläggningar från 

säkerhetssynpunkt sett är i godtagbart skick, 
n) att vid behov för återstående mandattid utse suppleant att ersätta 

ordinarie ledamot som avgår under mandattiden. Fyllnadsval äger 
rum vid nästkommande årsmöte samt 

o) att orientera skytteförbund och skyttekrets då föreningens verksam-

het nedgår i väsentlig utsträckning. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ÅRSAVGIFTER, RÄKENSKAPER OCH REVISION 
 

 

§ 20 
 

Årsavgiften och anslutningsavgifter för medlemmarna fastställs på 
årsmötet efter förslag av styrelsen. Medlemsavgiften skall vara betald 
senast sista mars. 

 
§ 21 

 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens 
förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer valda av  

årsmötet. 
 
Revisorernas mandattid räknas från omedelbart efter årsmötet till och  

med nästkommande årsmöte. 
 

§ 22 
 

Styrelsen skall bereda revisorerna tillfälle att, när de så önskar, 

inventera kassor och andra tillgångar samt att granska räkenskaper 
och andra handlingar. Av revisorerna begärda upplysningar om 
förvaltningen skall lämnas. 
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§ 23 
 

Revisionen skall vara avslutad senast tre veckor före årsmötet. 
Revisionsberättelsen skall upprättas och undertecknas av revisorerna.  
Av berättelsen skall framgå om ansvarsfrihet till- eller avstyrks. 

 
 

AVYTTRING AV EGENDOM 
 
 

§ 24 

 
Fråga om avyttring av en väsentlig del av föreningens egendom skall  

underställas årsmötet för beslut. 
 
 

UPPLÖSNING AV FÖRENING 
 
 

§ 25 

 
Väcks frågan om upplösning av föreningen gäller: 

att  möjligheter att sammanslå föreningen med annan skytteförening    
 beaktas, 
 

 
att föreningens ordförande omedelbart underrättar ordföranden eller  

 sekreteraren i förbundsstyrelsen om förhållandet samt om tid och 
 plats för det föreningsmöte vid vilket frågan skall behandlas, 
att beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra  

 följande föreningssammanträden, av vilka ett skall vara ordinarie 
 årsmöte. Vid det till tiden senaste sammanträdet, som inte får  

hållas tidigare än en månad efter det första, skall beslutet fattas  
med minst 2/3 majoritet, 

att föreningen eventuell tillhörig skjutbana skall avvecklas och nöjd- 

 förklaring skall upprättas med eventuell markägare. 
 

 
§ 26 

 

När giltigt beslut om skytteförenings upplösning föreligger och avyttring  
av eventuell skjutbana skett gäller:  

 
att föreningens ordförande och sekreterare omedelbart meddelar ord– 
 föranden och sekreteraren i förbundsstyrelsen detta, 

att förbundsstyrelsen själv eller genom särskild utredningsman 
utreder föreningens ekonomiska ställning och omhändertar 

förening- 
ens eventuella tillgångar. 
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Förbundsstyrelsen svarar för: 
att eventuella återstående tillgångar tillvaratas, 

att anmälan snarast sker till FSR om vidtagna åtgärder, 
att den upplösta föreningens handlingar tas till vara, sorteras och  

 arkiveras samt 
att anmälan görs till polismyndigheten i länet om att förenings  

 verksamhet kommer att upphöra, samt tidpunkt för detta.  
 Förteckning överlämnas på de vapen föreningen innehar, uppgift 
 på var dessa vapen förvaras samt namn och adress på material- 

 förvaltare (vapenansvarige). 
 
 

SAMARBETE MED HEMVÄRNET OCH ÖVRIGA  
FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER 

 
 

§ 27 
 

Styrelsen för skytteförening å ena sidan, samt hemvärnsområde, eller  

frivillig försvarsorganisation å andra sidan, må då 
verksamhetsområdena helt eller delvis sammanfaller, överenskomma 

om insättande av ledamot  
med suppleant i varandras styrelser, jfr §§ 14 och 15. 
 

 
 
 
 

STADGEÄNDRING 
 

 
§ 28 

 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas med minst två tredjedels 
majoritet på två varandra följande föreningsmöten av vilka det ena skall  

vara ordinarie.  
Förslaget till stadgeändring skall åtfölja föredragningslistan för 
respektive föreningsmöte. 

Beslutad stadgeändring skall underställas förbundsstyrelsen för 
godkännande. 

 
 
 

 


