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Motion till extra årsmöte för Sundsvalls sportskytteklubb 2021  

Jag har senaste året kikat lite på klubbens stadgar och dom är inte uppdaterade på lite drygt 20 år och jag anser att de kan va 
dags för lite uppdateringar i stadgarna. Till viss del har vi redan moderniserat arbetet i klubben men glömt att uppdatera 
stadgarna då det bara är årsmötet som får göra de i enlighet med §7.  

Med §7 som stöd skulle jag härmed vilja lämna in förslag på ändring och omformulering i 8 skilda delar i med nuvarande 
formulering ny formulering och en förklaring/motivering i varje paragraf som jag bifogar detta dokument mvh Bengt-Arne 
Nyh 2021.09.06. 

7 § Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
1 § Ändamål, Tillhörighet, Uppgift m.m. 
Nuvarande formulering:  
Sundsvalls sportskytteklubb, nedan kallad föreningen, har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver 
samt att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt respektive förbunds stadgar, samt 
enligt beslut och anvisningar som meddelas med stöd därav. 

Föreningen är ansluten till:  

• Västernorrlands läns Pistolskyttekrets (/23-Y) 

• Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)  

• Sveriges Riksidrottsförbund (RF) 

• Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 

Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för pistolskytte, av myndighet utfärdade 
föreskrifter samt Pistolskytteförbundets stadgar, samt svenska sportskytteförbundets stadgar och med stöd därav meddelade 
beslut och anvisningar. 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.  

På begäran av Riksförbundet (RF) eller vederbörande Specialförbund (SF)-, Specialdistriktsförbund SDF- eller 
Distriktsförbundets (DF) styrelse- är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa 
organ begärda uppgifter. 

Föreningen skall bedriva följande idrotter: 
 
Sportskytte med inriktning på pistol och gevär. 
Nationellt skytte med inriktning på pistol. 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 
 

 

 

 



Sida 2 av 8 
 

Ny formulering:  
Sundsvalls sportskytteklubb, nedan kallad föreningen, har till uppgift att bedriva, främja och utveckla skytte i Sundsvall samt 
att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av vapen……..  

Föreningen är ansluten till:   

• Västernorrlands pistolskyttekrets (/23-Y)  

• Svenska pistolskytteförbundet (SPSF) 

• Sveriges Riksidrottsförbund (RF) 

• Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)  

• Sveriges Metallsilhuett förbund (SMF) 

• Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF) 

 

Föreningen och dess medlemmar är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, SäkB civilt skytte, tävlingsregler och 
beslut fattade av överordnat idrottsorgan.   

På begäran av Riksförbundet (RF) eller vederbörande Specialförbund (SF)-, Specialdistriktsförbund (SDF)- eller 
Distriktsförbundets (DF) styrelse- är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa 
organ begärda uppgifter. 

……. 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 

 

Motivering/Förklaring: 
För att kunna erbjuda medlemmarna mer variation på skytte å möjlighet å tävla mer inom länet då huvudsyftet med sport är 
själva tävlingsmomentet och då det inte har arrangerats några tävlingar i sportskytte i länet på några år så är det väl dags att 
kika på kompletterande förbund som håller på med precisionsskytte och arrangerar tävlingar i Västernorrland. Att ansluta sig 
till fler förbund är givetvis förenat med en kostnad. kostnaden för 2020 redovisas nedan  

Svenska svartkrutsskyttefederationen 250kr/år + tävlingslicens löses av den enskilde vid intresse (250kr/år)  

Svenska Metallsilhuettförbundet 350kr/år + tävlingslicens löses av den enskilde vid intresse (350kr/år)  

Svenska skyttesportförbundet 1500kr/år + tävlingslicens löses av den enskilde vid intresse (300/150Kr/år)  

Pistolskytteförbundet 600+400kr grundavgift +260+30kr/medlem =18690kr för s-ssk under 2020   

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
9 § Medlemskap, utträde, uteslutning m.m. 
Nuvarande formulering: 
Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i 
Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. 
Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör 
anförtros vapen får inte vara medlem. 

Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftligt och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar. 
Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller av två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för.  

Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om en ansökan avslås skall beslutet vara skriftligt och skälen redovisas, 
liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet.  
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Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade 
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till viss tid (diskvalifikation). Sådan uteslutning får som längst gälla under sex 
månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får styrelsen i stället meddela medlemmen en 
varning. 

Styrelsens beslut om uteslutning av medlem av annan anledning än bristande betalning samt beslut om diskvalifikation eller 
varning skall vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet. 

Förbundsstyrelsen har meddelat föreskrifter angående uteslutning, diskvalifikation och varning av medlem. 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat 
föreningen. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt 
utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall den dag då avgiften för det andra verksamhetsåret förfaller. 
 

Ny Formulering:  
Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i 
Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd.  
Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör 
anförtros vapen får inte vara medlem.  

Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftligt och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar. 
Ansökan skall vara kompletterad med ett oöppnat utdrag från belastningsregistret.   

Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om en ansökan avslås skall beslutet vara skriftligt och skälen redovisas, 
liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Provmedlemskap tillämpas första 12 månaderna.  

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade 
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till viss tid (diskvalifikation). Sådan uteslutning får som längst gälla under sex 
månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får styrelsen i stället meddela medlemmen en 
varning.  

Styrelsens beslut om uteslutning av medlem av annan anledning än bristande betalning samt beslut om diskvalifikation eller 
varning skall vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet.  

Förbundsstyrelsen har meddelat föreskrifter angående uteslutning, diskvalifikation och varning av medlem.  

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat 
föreningen. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen ska påminnas om sin skyldighet. Betalas 
ändå inte medlemsavgiften har föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen med omedelbar verkan.   

Har medlem i övrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast två månader efter förfallodagen anses medlemmen – om inte 
styrelsen har medgett anstånd med betalningen – ha begärt sitt omedelbara utträde med verkan från samma dag.  

Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag av styrelsen, kalla den som på särskilt sätt främjat föreningens syften.  

Typer av Medlemskap:  

• Endast luftvapen.  

• Fullt Medlemskap (luft + krut)   

• Hedersmedlem.   

• Första skytt i hushållet betalar hel avgift. Resterande skyttar i hushållet betalar halva avgiften.   

Årsmötet beslutar om nivån på medlemsavgifterna   
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Motivering/Förklaring: 
på förbundets inrådan införs rekommendationen om att tillämpa utdrag ur belastningsregistret och provmedlemskap.  

Ändrad specificering om hur medlemsavgiften skall betalas/vara betald i nuvarande stadgar kan man tolka det som att med 
litet samvete behöver man bara betala medlemsavgiften vart annat år  

Uppdelning i olika typer av medlemskap. nuvarande stadgar tillåter bara fullt betalande medlemmar de nämns inga 
familjerabatter inga hedersmedlemmar eller luftskyttar.  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 

 

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter  
Nuvarande formulering: 
Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa de i 3 § nämnda organisationers 
stadgar, bestämmelser och beslut. 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 

• skall betala medlemsavgift senast den 15 Mars samt de övriga  
 avgifter som beslutats av föreningen. 

 

Ny formulering: 
•  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,  

•  skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers 
stadgar, bestämmelser och beslut.  

•  har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,  

•  skall betala medlemsavgift senast den sista februari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.  

•     har arbetsplikt som är obligatorisk. Om man ej följer detta, kommer en straffavgift att tas ut varje år.  

      Denna fördubblas och efter fyra år blir man utesluten. Straffavgiften är samma som årets medlemsavgift.  

 
Motivering/förklaring:  

Ytterligare en punkt läggs till i paragrafen. Arbetsplikten behöver tydliggöras och läggs av denna anledning in i listan som en 
skyldighet och vad konsekvensen av att inte uppfylla plikten innebär   
 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 
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11 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Nuvarande formulering: 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på 
samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av 
sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, 
såvida inte SF beslutat om en annan ordning. 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller 
uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller  
uppvisningen. 

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i 
tävlingar, som omfattar skyttegrenar anslutna till Pistolskytteförbundet, Sportskytteförbundet och Riksidrottsförbundet och 
som anordnas av organisation utanför förbunden eller vari utan förbunden stående skyttar deltaga. 

 

Ny formulering: 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på 
samma villkor som gäller för övriga medlemmar.  

…… 

…… 

……. 

 

Motivering/förklaring:  

de känns konstigt att föreningen ska kunna reglera vad en medlem gör med den tid man inte spenderar inom 
klubbverksamheten   

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

12 § Tidpunkt, kallelse 
Nuvarande formulering: 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. 
Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse 
för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och 
inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 
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Ny formulering:  
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer.  

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via SSSK:s Hemsida, på 
anslagstavlan i M3 och i stugan på blåberget.   

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal …. Har förslag väckts om stadgeändring, 
nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen 
eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen var dessa förslag finns tillgängliga.  

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och 
inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  

 
Motivering/förklaring:  
Det moderna sättet att kommunicera ut information till många är via vår digitala anslagstavla (Hemsidan) samt att det spar 
både pengar och miljö speciellt på sikt om vi slipper skicka brev  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 

 

 

14 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet  

Nuvarande formulering: 
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

Ny Formulering: 
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

Motivering/förklaring:    
man bör väl vara myndig för att ha rösträtt då de både är pengar å vapen inblandade givetvis har alla medlemmar yttrande 
och förslagsrätt  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 
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19 § Extra årsmöte 

Nuvarande formulering: 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar 
begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader 
från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju 
dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i 
klubblokalen eller på annan lämplig plats.  

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående 
stycke. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §. 

 

Ny Formulering:  
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.  

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar 
begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.  

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader 
från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju 
dagar före mötet i föreningslokalen, på hemsidan och i stugan på blåberget. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående 
stycke.  

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.  

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.  

Motivering/förklaring:  
Det moderna sättet att kommunicera ut information till många är väl via email och vår anslagstavla samt vår 
Hemsida samt att det spar både pengar och miljö speciellt på sikt  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 
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Revideringsanteckningar  

  

Rev  Datum  Införd av  Beskrivning  

A  2000-03-01  Jimmy Persson  Tillägg för att stadgarna skall passa både Svenska 
Pistolskytteförbindet och Svenska sportskytteförbundet krav.  

B  2000-03-25  Peder Östman  Tillägg enligt styrelsemöte 2000-03-25 Punkt 1 och 2.  

C  2001-03-09  Peder Östman  Stavningsrättningar i Fonter och §1  

D  2021-02-12 Martina Hammarström Uppdaterat §1 efter namnändringar, §22 rätt antal ledamöter 
samt stavningsrättningar enl. styrelsemöte 2021-01-25 

        

        

  

 

Nuvarande formulering: 
Rev B Tillägg enligt styrelsebeslut 2000-03-25  

  

1. Arbetsplikt är obligatoriskt. Om man ej följer detta, kommer en straffavgift att tas ut varje år. Denna fördubblas och 
efter fyra år blir man utesluten. Straffavgiften är samma som årets medlemsavgift.  

  

2. När en medlem utträder från klubben skickas information om blivande klubbtillhörighet till polismyndighet.  

  

Ny Formulering:  
Rev B tas bort  

  

Förklaring:  
.1 är inlagd under §10    

.2 är ingenting vi efterlever eller är skyldiga till att göra samt kan ställa till problem för den enskilde så den är bara borttagen  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN SKA BIFALLA MOTIONEN 


