Motion om stadga ändringar
Bakgrund:
Enligt våra stadgar måste en medlem söka utträde ur klubben senast sista
december gällande år om hen inte vill vara medlem i klubben nästa år.
Anledning till detta är dels att för att vi varje år måste betala en avgift till
Pistolskytteförbundet som grundar sig på medlemsantalet den 1:a januari, dels
för att det är krav för att inneha licens att man måste vara medlem i en
skytteklubb och vi vill inte riskera att utesluta någon pga missad
föreningsavgift.
Problemet med detta förfarandet är att många av nyare medlemmar, som
provat på pistolskytte och under de första åren kommit fram till att detta ändå
inte var något för dem, helt enkelt slutar komma till träningarna och betala
sina fakturor. De ser inte sig själva längre som medlemmar i klubben samtidigt
som vi fortsätter att ”jaga” dem med fakturor. Detta skapar en helt onödig
arbetsbörda och bad will.

Förslag till stadga ändringar:
10 § Medlemskap (tillägg i kursivt)
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan
antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller
intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet
skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet
skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat
medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i
RF:s stadgar.
Medlemskapet träder i kraft från det datumet då medlemsavgiften betalats.
Om medlemsavgiften inte har betalats 3 månader efter medlemsavgiftens
utfärdande, under vilken tid minst en påminnelse om obetald medlemsavgift
utfärdats, stryks medlemsansökan och man får ansöka om medlemskap på
nytt.
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11 § Utträde (överstruket utgår, tillägg i kursivt)
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen om inget datum
för utträdet anges. Vid utträde ur föreningen ska allt av föreningens egendom
som medlemmen är i besittelse av, lämnas tillbaka till klubbens styrelse senast
7 (sju) dagar efter utträde. Om detta inte sker blir medlemmen skyldig att
betala kostnad för återanskaffade av dessa egendomar och upprätthållning av
klubbens säkerhet. Utträde måste vara begärt senast 31 december i
verksamhetsåret för att inte vara skyldig att betala medlemsavgift för
kommande verksamhetsår. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter 3
(tre) skriftliga (e-post) påminnelser är även skyldig att betala eventuella
omkostnader för indrivning av medlemsavgift, och därmed även anses ha
begärt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen. Om medlemmen önskar fortsätta
sitt medlemskap i klubben skall detta i så fall skriftligen meddelas klubben i
samband med betalningen av den uteblivna medlemsavgiften. Medlem som har
blitt avförd från medlemsförteckningen på grund av obetald medlemsavgifter
eller har blivit utesluten för att ha försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter kan inte antas som medlem igen före utebliven avgifter är
inbetald.
Utträde måste begäras senast den 31 december verksamhetsåret för att gälla
nästkommande år. Medlemmen som inte begärt utträde i tid är skyldig att
betala motsvarande föreningens avgifter till förbund.
Medlemmen som inte har betalat sin medlemsavgift 3 månader efter
medlemsavgiftens utfärdande, under vilken tid minst en påminnelse om
obetald medlemsavgift utfärdats, äger inte rätten att vistas på klubbens banor
eller lokaler.
Medlemmen som inte har betalat sin medlemsavgift 6 månader efter
medlemsavgiftens utfärdande, under vilken period minst två påminnelser om
obetald medlemsavgift utfärdats, utesluts ur föreningen.
Medlemmen som blivit utesluten ur föreningen pga obetalda medlemsavgifter
och som senare önskar återinträde i klubben är skyldig att betala, förutom
årets medlemsavgift, hela medlemsavgiften för det året man blev utesluten.
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13 § Medlems rättigheter och skyldigheter (tillägg i kursivt)
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 i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och
beslut.

•

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

•

skall i tid betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av
föreningen.

•

skall hålla föreningen underrättad med sina aktuella kontaktuppgifter och
omedelbart meddela föreningen när dessa ändrats.

Styrelsen Olofströms PK
Olofström, 2021-02-14
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