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STADGAR 
vAsTERAs FLYGKLUBB 

Vasteras Aygklubb - VFK - bildades ar 1935. Klubben ar ansluten till Kung!. Svenska 
Aeroklubben (KSAK) oeh Svenska flygsportforbundet (FSF). 

Klubbens stadgar har helt eHer del vis omarbetats aren 1957, 1970, 1972 oeh 1975. Nu 
fOreliggande stadgar antogs vid extra allrnant mote 1993-12-01 oeh fastsUilldes slutligt vid 
arsmote 1994-03-20 

1 KLUBBENS MAL 

2 ORGANISATION 

2.1 Klubbstyrelse 

Klubben har till syfte att tillvarata oeh uppmuntra intresset fOr 
motorflygning. 

Klubbens beslutande organ ar allmant mote (arsmote eller 
extra allmant mote) samt klubbstyrelse. Dess radgivande 
organ ar valberedning oeh revisorer. 

Klubbens verksamhet leds av en styrelse enligt direktiv av 
allrnant mote. 

-Klubbstyrelsen bestar av fern ledamoter, namligen 
ordforande, viee ordforande, sekreterare, kassafOrvaltare 
oeh en "ovrig ledamot". 

-A v arsmote utsedda tva suppleanter ska vid forfal! for nagon 
styrelseledamot ersatta denne vid styrelsens sammantraden 
oeh i ovrigt delta i dessa i den utstraekning styrelsen sjal v 
beslutar. 

-Klubbstyrelsen ar beslutsmassig, nar minst tre ledamoter ar 
narvarande. Vid omrostning inom styrelsen galler enkel 
rostOvervikt. Vid lika rostetal har motesordforanden 
utslagsrost. 

- OrdfOrande oeh "ovrig ledamot" valjs av arsmotet for ett ar i 
sander samt vice ordfOrande, kassaforvaltare och sekreterare 
for tva ar. Viee ordforande och sekreterare valjs vid jamna 
oeh kassaforvaltare vid udda arta!. 

- For speeiella verksamhetsgrenar eHer projekt kan sty reI sen 
under sin mandattid tillsatta utskott, som sjalvstandigt oeh 
enligt styrelsens direktiv bedriver viss verksamhet. 
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2.2 Valberedning 

3 REGLEMENTEN 

4MEDLEMMAR 

4.1 Hedersmedlem 

4.2 Standig mediem 

4.3 Ordinarie medlem 

4.4 Ordinarie me dIem 

4.5 Gastmedlem 

4.6 Inval av medlem 

4.7 Uteslutning 

5 MEDLEMSA VGIFTER 

Valberedning valjs av allmant mote och bestar av tre 
ledamoter med tre personliga suppleanter. Klubbens 
ordforande eJler vid forfall for denne klubbens vice 
ordforande initierar valberedningens arbete. 

Klubbens verksamhet regleras forutom av stadgama av 
reglementen. Dessa ska fastsUillas vid allmant mote. 

Klubbens medlemmar utgors av: 
- Hedersmedlemmar 
- Standiga medlemmar 
- Ordinariemedlemmar: FLYGANDE 
- Ordinarie medlemmar. EJ FL YGANDE 
- Gastmedlemmar 

Med hedersmedlem avses en medlem eller annan person sam 
pa fortjanstfullt satt lagt sig sarskilt vinn am klubbens 
intressen och verksamhet. Hedersmedlem utses av allmant 
mote pa forslag av klubbstyrelsen. Hedersmedlem eriagger 
ingen medlemsavgift till VFK. 

Utsedd tidigare.Standig medlem erlagger ingen medlemsavgift 
till VFK. 

A vser person sam f1yger VFK;s f1ygplan. Ansluts till KSAK 
via VFK eHer annan klubb. 

Ej f1ygande avser person sam ej har certifikat ellerflyger 
,yFK;s f1ygplan. 

A vser person sam ar medlem i annan flygklubb och sam vid 
kortvarigt besok i Vasteras vill gora enstaka flygningar med 
VFK;s f1ygplan. 

Efter skriftlig intradesansokan antas nya medlemmar av 
klubbstyrelsen eller den sam Hitt styrelsens bemyndigande. 
Stadgar och medlemskort ska lamnas till nya medlemmar. 

Medlem sam inte fullgor sina skyldigheter mot klubben kan 
av styrelsen avstangas fran verksamheten eller uteslutas ur 
klubben. Medlemmen kan dock vid allmant mote begara 
andring av styrelsens beslut. 

Medlemsavgiften bestar av en avgifl till VFK och en avgift till 
huvudorganisationen (KSAK IFSF). 
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6 ALLMANNA MOTEN 

6.1 Arsmote Klubbens ordinarie arsmote balls under arets forsta kvartal. 
Foljande punkter ska behandlas vid motet: 

- Upprattande av fOrteckning over narvarande medlemmar 

- Fraga om arsmotets behorighet 

- Faststallande av dagordning 

- Val av ordfOrande oeh sekreterare for arsmotet 

- Val av tvajusteringsman, tillika valkontrollanter 

- Foredragning och godkannande av styrelsens arsberattelse 

- Foredragning av revisorernas berattelse 

- Fraga om ansvarsfrihet for klubbstyrelsen 

- Fraga om anvandande av vinst eller tackande av fOrlust 

- Fordragning av valberedningens forslag till arsmotet 

- Val av ordfOrande 1 ar 

- Val av vice ordforande 2 ar (jamna artai) 

- Val av sekreterare 2 ar (jamna artal) 

- Val av kassafOrvaltare 2 ar (udda artal) 

- Val av "ovrig ledamot" I ar 

- Val av tva styrelsesuppleanter 1 ar 

- Val av tva revisorer och tva personliga suppleanter 1 aT 

- Val av tre valberedare och tre personliga suppleanter 

- Motioner till huvudorganisationernas arssllimmoT 

- Faststallande av arliga medlemsavgifter till klubben for 
nastkommande aT 

4 



6.2 Extra allmant mote 

6.3 Kallelser 

6.4 Arenden till arsmote 

6.5 Rostratt 

- Styrelsens forslag till verksamhetsplan och budget 

- Forslag fdin klubbstyrelse 

- Forslag fran enskilda medlemmar 

Om ytterligare fragor tas upp under motet ska de hanskjutas 
till styrelsen fOr utredning oeh behandling, innan de tas upp 
for beslut vid allmant mote. 

Extra allmant mote utlyses da klubbstyrelse, revisorer eller 
minst 113 av k1ubbens medlemmar begar detta. 

Pa extra allmant mote far forekomma bara de arenden, for 
vilka motet utlysts oeh som angetts i kallelsen till motet. 

Kallelse till allmant mote sker skriftligt oeh utsands senast tre 
veekor fore arsmote oeh senast tva veekor fore extra allmant 
mote. Dagordning bifogas till kallelsen. 

Forslag till arenden vid arsmote fran enskilda medlemmar ska 
skriftligt lamnas till klubbstyrelsen senast tva veekor fore 
arsmote. 

Endast medlemmar som betalat sin medlemsavgift samt 
hedersmedlemmar oeh standiga medlemmar har rostriitt. 
Rostning far inte ske med fullmakt. Vid omrostning galler 
enkel majoritet. Vid lika rostetal har motesordfOranden 
utslagsrost. 

7. RAKENSKAPER OeH REVISION 

7.1 Verksamhetsar Verksamhetsaret sammanfaller med kalenderar. Styrelsens 
arbetsar omfattar dock tiden mellan tva arsmoten. 

7.2 Revision Revisorema ska minst en gang per ar revidera klubbens 
rakenskaper och material. 

7.3 Bokslut Rakenskapema ska sammanfattas i bokslut, styrelseprotokoll, 
medlemsmatrikel och materialfOrteckning oeh Himnas till 
revisorema fOre den 15 februari, dock senast fyra veckor fore 
arsmotet. 

7.4 Revisorernas berattelse Revisionsberattelse ska vara styrelsen tillhanda senast tva 
veckor fOre arsmolet. 
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8 FIRMATECKNARE 

9 ANDRING AV 
STADGARNA 

10 UPPLOSNING AV 
KLUBBEN 

INTYG 

Klubbens finnateeknare utses av styrelsen. 

Forslag fran enskild medlem till andring av klubbens stadgar 
ska skriftligt tillstiillas klubbstyrelsen. 

Beslut om stadgeandring kan endast fattas av tva pa varandra 
fOljande allmanna moten, varav det ena ska vara arsmote. 
Minst 30 dagar ska fOrflyta mellan dessa moten. 

Forslag till stadgeandring ska vara upptagen pa dagordning. 

Beslut om stadgeandring ska bifallas med minst 2/3 majoritet. 

Beslut om klubbens upplosning kan endast fattas pa fOrslag 
av dess styrelse. 

For giltigt beslut kravs minst 2/3 majoritet vid tva pa varandra 
foljande arsmoten. 

Klubbstyrelsen far besluta om fOrdelning av kliIbbens 
tillg£mgar vid det sista av dessa bada moten. 

Dessa stadgar har godkants vid extra allmant mote 1993-12-
01 oeh faststallts vid arsmote 1994-03-20. 
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REGLEMENTE FOR KLUBBSTYRELSEN 

STYRELSENS .ANDAMAL Styrelsen ar Idubbens verksUilIande organ. Dess 
huvudsakliga syfte ar att ansvara for oeh leda verksamheten 
enligt faststallda stadgar, myndigheters oeh 
huvudorganisationers beslut samt beslut som fattats vid 
klubbens allmanna moten. 

ANSV AR Styrelsen ar gemensamt ansvarig for alia uppgifter enligt 
nedan utom ide fallllligon uppgift genom myndighets beslut 
getts till enskild styrelseledamot eller annan funktionar. 

ALLMANNA UPPGIFTER Styrelsen ar bl a skyldig att 

ARBETSFORDELNING 

- pa basta satt tillvarata medlemmarnas intressen, 

- utse sadana funktionarer som enligt beslut av myndighet 
eller huvudorganisation ska tillsattas, 

- med omsorg fOrvalta klubbens egendom, forvara 
vardehandlingar pa betryggande satt samt att ha kbntanta 
medel in satta i bank eller pa postgiro, 

- enligt lag oeh avtal handha Idubbens personalarenden. 

- utHirda oeh fasts tall a behovliga instruktioner oeh foreskrifter 
for anstalld personal oeh andra funktionarer, 

- vid allmant mote Himna forslag till verksamhetsplan oeh 
budgetsamt 

- overvaka aU verksamheten fOljer faststallda planer och 
budget samt vidta de andringar och andra atgarder, som 
bedoms behovliga. 

Om styrelsen inte beslutar annat ska normalt foljande 
fordelning av arbetsuppgiftema galla: 

OrdfOranden leder klubbens verksamhet. Han kallar till 
sammantraden. leder overHiggningama vid dessa samt skoter . 
klubbens korrespondens, om inte styrelsen finner lampligare 
att ge detta uppdrag at sekreteraren, annan styrelseledamot 
eller annan medlem. Ordforanden ska dessutom som 
sammankaIIande i valberedningen se till. att dess arbete ar 
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ADJUNGERING 

avslutat senast 14 dagar fOre utlyst arsmote. 

Vice ordfOranden ska vid forfall ersiitta ordfOranden och i 
tillampliga delar overta dennes arbetsuppgifter enligt ovan. 

Han ska i ovrigt bitrada ordforanden och agna sarskild 
uppmarksamhet at klubbens informationsfrngor. 

Sekreteraren ska fOra protokoll vid styrelsens sammantraden 
och skicka avskrifter eHer kopior till berorda funktionarer m 
fl. 

Kassaforvaltaren inkasserar avgifter, skoter utbetalningar, 
forvaltar med redovisningsskyldighet klubbens medel och 
overvakar att medlemmama skoter sin a betalningar till 
kl ubben. Kontanta medel, vardehandlingar och 
originalprotokoll forvaras pa ett betryggande satt som 
styrelsen beslutar. 

"Ovrig ledamot" skoter de uppgifter som styrels~n beslutar. 
Detsamma galler suppleanter, om dessa utsetts av allmant 
mote. 
Styrelsen kan till sig knyta flygchef, teknisk chef; 
klubbmastare, representant fOr utsett verksamhetsutskott och 
andra funktionarer for aU lOsa speciella arbetsuppgifter. 
Sadana adjungerade ledamoter har yttrande- och fOrslagsratt i 
styrelsen men inte rostratt. 

Detta reglemente har faststiillts vid arsmote 940320. 
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REGLEMENTE FOR MEDLEMMAR 

AVGIFTER 

TID FOR INBET ALNING 
A V MEDLEMSA VGIFf 

SKULDER 

ATERBETALNlNG A V 
INBETALDA A VGIFfER 

ERSATTNING FOR 
UTFORT ARBETE 

ERSATTNING FOR 
SKADOR 

UTESLUTNING 

ANMALAN OM 
ADRESSANDRINGAR 

For aU deltaga i klubbens verksamhet betalas avgifter, som 
faststiillts av allmant mote eller klubbstyrelse. 

Medlemsavgiften ska betalas forejanuari manads utgang for 
det ar som avgiften avser. Arsmotet eller styrelsen kan besluta 
om uppdelning av medlemsavgiften i terminer. 

Klubbstyrelse eller den som fatt styrelsens bemyndigande har 
ratt att bevilja kredit for medlem, om sarskilda omstandigheter 
foreligger. 

Medlem som av mlgon anledning maste avbryta 
flygverksamhet, for vilken avgift betalats i fOrskott , har ratt aU 
aterfa den del av avgifter, som inte kunnat utnytljas under 
forutsattning aU alia skyldigheter mot klubben ar fullgjorda. 

Medlem har inte ratt att krava kompensation fer utfert arbete. 

For skador som medlem genom slarv eller vlirdslOshet vall at 
klubben kan medlemmen efter utredning och beslut av 
klubbstyrelsen bli helt eller del vis ersattningsskyldig. 

Medlem som inte [ullger sina skyldigheter mot klubben, 
bryter mot dess stadgar, motarbetar klubbens syften eHer -
skadar klubbens anseende kan av klubbstyrelsen tilldelas 
yarning, avstangas fran verksamheten eller helt uteslutas ur 
klubben. 
Fraga om uteslutning far inte slutligt avgoras, forran 
medlemmen getts mojlighet att inom viss av styrelsen angiven 
tid (minst 14 dagar) fa Himna yttrande i arendet. 
Medlem som uteslutits ur klubben kan vid aHmant mote 
begara andring av styrelsens beslut. 
Beslut om uteslutning ska meddelas till KSAK. 

Medlem ar skyldig aU till klubben snarast meddela 
adressandring. 

Detta reglemente har faststallts vid arsmote 1994-03-20. 
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