Fastställda vid årsmöte 2014-03-30

Stadgar för ÖNG, Övre Norrlands Guldgrävarklubb

§1

Klubbens målsättning är att i Övre Norrland i lämpig form organisera personer
som har GULD - Prospektering, GULD - Vaskning och GULD - Gräveri som intresse
och genom klubbens förbättra förutsättningarna för att bedriva sådan verksamhet.

§2

Medlemskap är öppet för alla som vill främja klubbens verksamhet. Således är
Även mineraljägare, smyckestensletare och personer intresserade av geologi i
allmänhet välkomna som medlemmar.

§3

Klubben är politisk neutral och skall även till affärsverksamhet inom området
vara strikt neutral.

§4

Klubben skall inom sitt verksamhetsområde bedriva aktiviteter och saklig
information, bl.a. genom möten, skrivelser, föredrag, diskussioner och andra lämpliga
arrangemang. Klubben skall också genom kontakter med andra organisationer,
myndigheter och företag underlätta för medlemmar att bedriva och utveckla sin
verksamhet.

§5

Medlemskap erhålles och bibehålles genom årlig betalning av medlemsavgift, vars
Storlek beslutas av årsmötet. Medlemsavgiften täcker aktivitetsmässigt även
familjemedlems (maka/make/barn) deltagande i klubbens verksamhet.
Make/maka/barn upptages inte i medlemsförteckningen.

§6

Medlem skall iakttaga av klubben utfärdade bestämmelser och vad som i övrigt
gäller för verksamheten till följd av lagar, avtal och av andra föreskrifter. Stadgar
skall utdelas till medlem vid inträdestillfället. Av synnerligen stor vikt är att medlem
iakttager gällande miljölagar och miljöbestämmelser. Medlem skall i sin verksamhet
förorsaka så ringa naturskada och naturstörningar som möjligt, bl.a. Genom att
utföra ordentliga och noggranna återställningsarbeten.

§7

Medlem som bryter mot stadgar eller andra bestämmelser eller på annat sätt skadar
klubbens anseende kan uteslutas genom styrelsens beslut med enkel majoritet. Sådan
medlem skall ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan eventuellt beslut om uteslutning
fattas.

§8

Med anledning av verksamheten säsongmässiga karaktär skall verksamhets- och
räkenskapsåret omfatta tiden januari – december.

§9

Minst två ordinarie möten, varv det ena årsmötet, skall hållas årligen. Årsmötet hålles
under våren i anslutning till Winter Open och skall utlysas senast 30 dagar i förväg
genom skriftlig kallelse till medlemmarna. Kallelsen skall innehålla information om
huvudsakliga ärenden som skall behandlas. Motioner och förslag till årsmötet skall
vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet. Vid klubbens möten förfogar
varje medlem, enligt medlemsförteckningen, över en (1) röst. Beslutet kan fattas med
enkel majoritet.

§ 10 Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Till styrelsen kan adjungeras personer med specialkompetens.
§ 11

Vid ordinarie årsstämma gäller dagordning enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande samt fastställande av dagordning
Fråga om kallelsen skett i laga ordning samt fastställande av röstlängd
Godkännande av fullmakt.
Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet
Styrelsens berättelse och ekonomiska redogörelse för verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av arvoden och övriga ersättningar.
Fastställande av medlemsavgift.
Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
Val av två styrelseledamöter för 2 år och två suppleanter för 1 år.
Val av två revisorer och 2 suppleanter.
Val av tre personer till valberedning, därav en sammankallande.
Yttrande över inkomna motioner och skrivelser.
Övriga frågor.
Mötets avslutning.

§ 12 Kassören är ansvarig för klubbens bokföring, kontanta medel och
medlemsförteckning.
§ 13 Styrelsen ansvara för klubbens anläggningar, utrustningar och övriga tillgångar.
§ 14 Styrelsen utser inom sig en kontakt person gentemot press, media o dyl ansvarar för
klubbens anseende och målsättning enligt §§ 1,2,3,4 upprätthålles.
§ 15 Styrelsen har huvudansvaret för att ordentliga räkenskaper och medlemsförteckning
föres. Styrelsen bereder och behandlar förekommande ärenden. Styrelsen är ansvarig
för att bokslut och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna i god tid före
årsmötet.
§ 16 Beslut om klubbens upplösande eller ändring av klubbens stadgar, skall för att gälla
fattas av två varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.
§ 17 Om klubben skulle upplösas, skall sedan alla skulder har betalats, verksamheten
avslutas på så sätt att behållningen och tillgångarna kommer medlemmarna tillgodo
genom arrangemang, som medlemmarna finner lämpligt.

