ÄNGELHOLMS PENSIONÄRERS BOWLINGKLUBB

STADGAR FÖR ÄNGELHOLMS PENSIONÄRERS BOWLINGKLUBB
§1

Namn
Föreningens namn är Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb (ÄPB).
Klubben bildades den 20 november 1986.

§2

Ändamål
Föreningens ändamål är att främst genom bowlingspel men också med
kringaktiviteter verka för aktivitet och gemenskap mellan medlemmarna,

§3

Medlemskap
Rätt till medlemskap äger alla personer som har någon form av pension
och fyller 60 under innevarande år. Alla medlemmar har rätt att delta i
klubbens arrangemang. För att delta i klubbens lag i Ringen skall
medlemmen dock ha fyllt 60 år och för att delta i Rikskorpen är
minimiåldern 55 år enligt dessa organisationers regler.

§4

Verksamhetsår
Verksamheten bedrivs med start under hösten och avslutning under
våren. Räkenskapsår är från 1/5 till 30/4.

§5

Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet eller extra medlemsmöte. För
den löpande verksamheten väljes en styrelse.

§6

Styrelsen
Årsmötet väljer en styrelse som skall bestå av en ordförande och fem
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och
sekreterare. Styrelsen utser vidare de ytterligare funktionärer som anses
behövliga för verksamhetens bedrivande så framt de inte valts av
årsmötet.
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§7

Årsmötet
Årsmötet hålls före utgången av maj månad. Medlemmarna kallas senast
tre veckor före mötet genom anslag i bowlinghallen.
På årsmötet skall följande frågor behandlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötet öppnas.
Är mötet kallat enligt stadgar.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande. sekreterare och justerare för årsmötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
10. Val av ordförande för ett år.
11. Val av styrelseledamöter. Vartannat år väljs tre ledamöter
och vartannat år två ledamöter.
12. Val av två revisorer och två ersättare för ett år
13. Val av tre personer till valberedning
14. Val av tävlingskommitté
15. Behandling av frågor som medlemmarna förelagt styrelsen
16. Årsmötet avslutas.

§8

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras två tredjedels majoritet och beslut
kan endast fattas på det årsmöte eller extra medlemsmöte varvid frågan
väckts eller på nästkommande möte.

§9

Nedläggning
Om klubben skulle upphöra beslutar styrelsen om hur eventuellt
kvarstående medel skall disponeras.

Stadgarna antagna vid årsmöte den 28 maj 2019

