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STADGAR FÖR ÖREBRO LÄNS
SCHACKFÖRBUND
I

NAMN OCH ÄNDAMÅL

§1 Inledning
Örebro läns schackförbund är ett till Sveriges Schackförbund anslutet distriktsförbund och
utgör en sammanslutning av föreningar. Distriktet omfattar Örebro län. Anslutna föreningar
och deras medlemmar tillhör Sveriges Schackförbund

§2 Ändamål
Förbundets uppgift är:
att inom Örebro län vara ett organ för schacklivet
att verka för schackets utbredning bland ungdomen på förenings- och förbundsnivå
att tillvarata medlemmars och föreningars intressen och vara en serviceorganisation för dessa
att utfärda bestämmelser för och organisera tävlingar
att bistå Sveriges Schackförbund vid regionala arrangemang
att i övrigt främja schacket

II

MEDLEMSKAP

§3 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är anslutna föreningar och deras medlemmar. Föreningar och deras
medlemmar är därigenom också medlemmar i Sveriges Schackförbund. Distriktsförbundet
skall föra aktuell medlemsmatrikel.

§4 Hedersledamöter och utmärkelser
Till hedersledamot av förbundet kan på förslag av styrelsen och efter beslut av förbundsmötet
kallas person som gjort förbundet synnerliga tjänster. Fråga härom behöver styrelsen inte
delge föreningarna före förbundsmötet. Utdelande av förtjänsttecken och liknande beslutas av
styrelsen.

§5 Medlemsrapportering
Förening skall varje verksamhetsår senast vid av Sveriges Schackförbund angiven tidpunkt till
distriktsförbundet insända förteckning över de medlemmar som tillhör föreningen.
Förteckningen ska innehålla medlemmarnas namn, adress och födelsetid. Samtidigt bifogas
medlemsavgifter enligt förbundsmötets beslut.
Distriktsförbundet skall varje verksamhetsår senast vid av Sveriges Schackförbund angiven
tidpunkt till Sveriges Schackförbund insända förteckning över de medlemmar förbundets
föreningar redovisat. Distriktsförbund skall också vid av Sveriges Schackförbund angiven tid
inbetala medlemsavgifter enligt kongressens beslut.
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§6 Spelarregistrering
Varje schackspelare skall registreras i viss förening. Spelare som tillhör flera föreningar kan
endast registreras i en av föreningarna.
Registrering av spelare sker på sätt och vid tidpunkt som Sveriges Schackförbund beslutar.

§7 Varning och avstängning
Enskild medlem eller förening, som bryter mot förbundets eller Sveriges Schackförbunds
stadgar eller tävlingsbestämmelser så även den som uppträder olämpligt i tävlingslokal eller i
andra schackliga sammanhang, kan av styrelsen tilldelas varning eller i svårare fall avstängas
viss tid. Avstängning innebär förbud mot deltagande i tävlingar eller andra schackliga
evenemang som anordnas av Sveriges Schackförbund, detta underställt distriktsförbund eller i
sådant förbund organiserad förening. Avstängning skall omedelbart rapporteras till Sveriges
Schackförbund. Avstängd medlem får dock deltaga i tävlingar inom den egna föreningen om
dess styrelse så medger.
Medlem eller förening som inte är nöjd med beslut av styrelsen enligt denna paragraf äger
anföra besvär hos Sveriges Schackförbunds centralstyrelse inom tre veckor efter delgivandet
av styrelsens beslut.

III

Organ

§8 Förbundets organ
Förbundets organ är förbundsmötet och distriktsstyrelsen, i det följande kallad styrelsen.

§9 Styrelse
Distriktets angelägenheter förvaltas av styrelsen som företräder förbundet i alla avseenden om
inte stadgar eller förbundsmöte föreskriver annat. Särskilt skall styrelsen tillse att förbundet
fullgör sin skyldigheter som distriktsförbund inom Sveriges Schackförbund.
Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter. Mandattiden är två år. Två av ledamöterna
väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Två styrelsesuppleanter väljs varje år. Deras mandattid är ett år.
Styrelsen tillsätter de kommittéer och arbetsutskott den anser erforderligt.
Förbundets firma tecknas av två av styrelsen bemyndigade personer.
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kallelse till styrelsemöte ska ske skriftligt.

§10 Ordinarie förbundsmöte
Ordinarie förbundsmöte är distriktets högsta organ och hålles årligen senast under mars
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till förbundsmötet skall utsändas till distriktets föreningar och funktionärer senast en
månad före mötet.
Förbundsmötet består av representanter för föreningarna. Enskilda medlemmar får närvara
och yttra sig, men inte ställa förslag eller delta i omröstningar. Representant skall visa
fullmakt från sin förening och får företräda bara sin egen förening. Ledamot av styrelsen får
inte representera förening vid förbundsmötet.
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Förbundsmötet är beslutfört med det antal representanter som infunnit sig. Representant
har så många röster som motsvaras av medlemsantalet i hans/hennes förening, dock högst
en tiondel av det vid mötet anmälda antalet röster.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie förbundsmöte:
- val av mötesordförande
- mötets stadgeenliga utlysande
- justering av röstlängden
- val av mötessekreterare
- val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet
- godkännande av protokoll från föregående förbundsmöte
- styrelsens verksamhetsberättelse med resultaträkning och balansräkning och ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter
- fråga hänskjuten från medlem, förening eller styrelsen
- avgifter till förbundet
- val av ordförande (i förekommande fall)
- val av två styrelseledamöter
- val av två styrelsesuppleanter
- val av två revisorer och revisorssuppleant
- val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Fråga som styrelsen önskar hänskjuta till förbundsmötet skall senast två veckor före mötet
skriftligen delges föreningarna.
Fråga som medlem eller förening önskar hänskjuta till förbundsmötet skall inges skriftligt till
styrelsen senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen. Styrelsen skall tillställa föreningarna
skrivelsen samt yttrande i saken senast två veckor före mötet.

§11 Årsredovisning
Förbundets verksamhetsår är 1 januari-31 december. Räkenskapsåret sammanfaller med
verksamhetsåret.
Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets slut och senast fem veckor före förbundsmötet
till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, balansräkning och resultaträkning.
Årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning skall senast två
veckor före förbundsmötet utsändas till föreningarna.

§12 Revisorer
Förbundsmötet väljer, för en tid av ett år, två revisorer och en revisorsuppleant. Revisorerna
skall granska förbundets räkenskaper och förvaltning, bidra med råd och idéer beträffande
förvaltningen samt på begäran av förbundsstyrelsen verkställa särskilda revisionsuppdrag.
Revisorerna skall till förbundsmötet avge skriftlig berättelse över verkställd revision. Den
skall innehålla tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret och lämnas till styrelsen senast sju dagar före förbundsmötet

§13 Valberedning
Valberedningen består av ordförande (sammankallande) och en ledamot. Det åligger
valberedningen att till förbundsmötet föreslå kandidater till samtliga förtroendeposter.
Valberedningen skall insända sitt förslag till styrelsen senast tre veckor för förbundsmötet,
varefter styrelsen skall underrätta föreningarna.
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§14 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte hålls då styrelsen så anser erforderligt eller då Sveriges Schackförbund
eller minst tre föreningar begär detta för uppgivet ändamål. Föreningarna skall tillsammans ha
minst tio procent av distriktets medlemmar för att extra förbundsmöte skall utlysas. Har
Sveriges Schackförbund eller föreningar begärt att extra förbundsmöte skall utlysas, skall
detta hållas inom två månader från det begäran inkom till styrelsen. Inkommer begäran efter 1
januari får styrelsen istället hänskjuta frågan till behandling på ordinarie förbundsmöte.
Kallelse skall utsändas minst två veckor före extra förbundsmötet och innehålla uppgift om
vilka ärenden som skall behandlas.
Har Sveriges Schackförbund eller föreningar påkallat förbundsmötet skall styrelsens yttrande
i saken bifogas kallelsen.
I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i §10 om ordinarie förbundsmöte.

