STADGAR ANTAGNA PÅ ÅRSSTÄMMORNA 24 FEBRUARI 2018 OCH 23 FEBRUARI 2019
§ 1 Föreningens ändamål
Skandinaviska Klubben är en kulturell och opolitisk förening i den autonoma region som
Kanarieöarna utgör. Verksamheten drivs på Gran Canaria och vänder sig till medborgare från
de nordiska länderna samt till personer av annan nationalitet, vilka har goda relationer med
de nordiska länderna. Föreningen har till uppgift att förmedla kontakt och skapa bra
gemenskap mellan sina medlemmar liksom med lokalbefolkningen samt informera om
värdlandet, dess kultur och traditioner.
§ 2 Förenings säte
Föreningen har sitt säte på C/. Manuel González Martín 15 i Las Palmas på Gran Canaria.
§ 3 Verksamhetsår
Verksamhetsåret löper från l oktober – 30 september. Styrelsen och andra valda tillträder
direkt efter årsmötet.
Räkenskapshandlingarna skall vara klara fyra veckor innan årsstämman och tillgängliga för
revisorerna, som har att avlämna revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor innan
årsstämman.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är medlemsstämman och styrelsen. Årsstämman har den
övergripande beslutsrätten. Årsstämma skall hållas innan den 1 december. Extra stämma
kan utlysas av styrelsen, revisorerna eller när 10 % av medlemmarna så begär.
§ 5 Medlemsstämman
Kallelse till ordinarie årsstämma eller extra stämma sker senast fem veckor innan stämman
skall hållas efter beslut av styrelsen. Kallelsen bör även göras genom meddelande på
föreningens webbsida, i medlemstidningen och på anslag. Årsredovisning samt
valberedningens förslag skall finnas tillgängliga minst två veckor före årsstämman.
§ 6 Rösträtt och motioner
Helårsmedlem har rösträtt vid stämman. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning
begärs. Medlem kan utöver sin egen röst, genom bevittnad fullmakt, representera en (1)
medlem vid röstning.
Stämman är beslutför under förutsättning att minst trettio (30) helårsmedlemmar kommit
tillstädes eller är vederbörligen representerade. Om det till följd av nationellt eller
internationellt krisläge är praktiskt omöjligt att respektera denna beslutförhetsregel, är
stämman beslutför med lägre antal helårsmedlemmar som faktiskt kommit tillstädes.
Medlem har rätt att inkomma med skriftlig motion senast tre veckor innan stämman.
§ 7 Årsstämman
Vid årsstämman skall följande dagordning gälla:
1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid dennes frånvaro av vice ordförande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare.
3. Val av två medlemmar att justera protokollet.
4. Val av två medlemmar att verkställa röstsammanräkning.
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Justering av röstlängden.
Fråga om stämman blivit stadgeenligt kallad.
Godkännande av dagordningen.
Föredragning av protokollet från föregående stämma.
Föredragning av årsredovisningshandlingar.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslut om kompensationer för kommande verksamhetsår.
Godkännande av styrelsens budgetförslag.
Valberedningens förslag.
Val av styrelse:
Styrelseordförande
Sekreterare
Styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med § 10
Revisorer och suppleanter
i enlighet med § 14
Valberedningsledamöter
i enlighet med § 15
Styrelsens föredragning.
Medlemmars motioner.
Övriga frågor som kan behandlas eller bordläggas.
Stämman avslutas.

§ 8 Avgifter
Beslut om inträdes- och årsavgifter, enligt § 7.13 ovan, fattas med enkel majoritet. För beslut
om extra avgift krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet av de på stämman representerade
rösterna.
§ 9 Hedersmedlem
Stämman kan, efter förslag av styrelsen, utse hedersmedlem. Hedersmedlem har rösträtt,
men betalar ingen årsavgift.
§ 10 Styrelsen
Styrelsen består av föreningens ordförande, sekreterare, fem (5) ordinarie ledamöter samt
fyra (4) suppleanter. Samtliga väljs för en period av två år. Ledamöter och suppleanter avgår
växelvis.
Styrelsen utser inom sig de olika styrelsefunktionerna. För att vara valbar till styrelsen bör
medlem vistas på Gran Canaria från oktober till april. Ledamot eller suppleant, som varit
närvarande vid minst 50 % av valperiodens styrelsemöten kan kandidera till omval.
Orsaker till utträde:
a. På egen begäran.
b. P.g.a. dödsfall eller dödförklaring, sjukdom eller annan orsak som gör att
styrelsemedlemmen inte kan fullgöra sina funktioner.
c. P.g.a. att man mister sitt medlemskap.
d. P.g.a. inkompetens, förklaring om bristande rättshandlingsförmåga eller oförenlighet med
de gällande bestämmelserna.
e. P.g.a. att valperioden gått ut.

f. Uteslutning beslutad av årsstämman.
§ 11 Styrelsemöte
Styrelsen är beslutför om fem (5) ledamöter är närvarande. Om det vid val föreligger lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsemöte bör hållas minst var sjätte vecka under perioden oktober – april. Extra
styrelsemöte kan sammankallas av ordföranden eller efter begäran av minst tre
styrelseledamöter.
§ 12 Teckningsrätt
Föreningens firma tecknas av ordföranden och sekreteraren. Föreningens konton i banker
tecknas av två (2) medlemmar i förening, utsedda av styrelsen, varav minst en skall vara
ordinarie styrelseledamot. De som tecknar föreningens firma och konton bör vistas på Gran
Canaria från oktober till april och bör vara registrerade i Spanien med NIE-nummer.
§ 13 Styrelsens uppgifter är bl. a.
1. att dra upp riktlinjer för klubbens verksamhet.
2. att förbereda de ärenden som skall behandlas av stämman.
3. att verkställa och följa upp de beslut som fattats av stämman.
4. att upprätta budget och ansvara för den ekonomiska förvaltningen.
5. att i samarbete med revisorerna fortlöpande äga insyn i föreningens olika verksamheter
och aktiviteter.
6. att utveckla aktiviteter som stimulerar medlemmarna.
7. att verka för att föreningen får fler medlemmar.
8. att i övrigt följa föreningens stadgar.
§ 14 Revisorer
Två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter väljs för en period av två år så att de avgår
växelvis. De kan omväljas. Revisor skall vid tillträde revidera det verksamhetsår som börjar 1
oktober och har att avlämna revisionsberättelse gällande 1 oktober – 30 september.
Revisorernas uppgifter är bl.a.
1. att vid årsstämman föredraga revisionsberättelsen.
2. att fortlöpande utöva de arbetsuppgifter, som åvilar revisor i en ideell förening.
3. att i samarbete med styrelsen fortlöpande informera sig om dels föreningens aktuella
ekonomi och dels dess olika verksamheter och aktiviteter.
4. att hjälpa och råda kassa- och bokföringspersonal liksom aktivitetsledare.
5. att i övrigt följa föreningens stadgar.
§ 15 Valberedningen
Valberedningen består av tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande. Dessa väljs för ett
år. De kan omväljas.
Valberedningens uppgifter är bl.a.:
1. att tillfråga samtliga förtroendevalda om de önskar kandidera för en ny valperiod.
2. att engagera och påverka föreningens medlemmar att kandidera till förtroendepost och
därvid ta särskild hänsyn till den geografiska representationen.

3. att göra en förteckning över samtliga medlemmar som visat intresse att kandidera till
förtroendepost samt även nominera egna förslag. Förteckningen skall presenteras på
årsstämman.
4. att i övrigt följa föreningens stadgar och den arbetsbeskrivning som styrelsen har
utarbetat.
§ 16 Medlemskap
Medlemskap erhålles genom att föreskriven inträdes- och årsavgift inbetalas. Årsavgiften
bör betalas senast den 15 december. Den gäller alltid för perioden 1 oktober till 30
september.
Medlemskap upphör när medlem skriftligen underrättar styrelsen om sådant önskemål eller
underlåter att betala årsavgiften.
Årsstämman äger rätt att införa olika former av korttidsmedlemskap. Dessa medlemmar har
ingen rösträtt på stämman.
§ 17 Medlemsregler
Alla medlemmar är förpliktade att följa föreningens stadgar samt att betala de avgifter och
uppfylla de normer som stämman eller styrelsen bestämmer för att få använda sig av
föreningens lokaler och delta i olika aktiviteter samt komma i åtnjutande av den service som
föreningen tillhandahåller.
Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning av medlem. Beslutet skall vara enhälligt och
meddelas skriftligen. Medlem som av någon anledning uteslutits äger rätt att överklaga till
årsstämman.
§ 18 Stadgar
Om tvist uppkommer vid tolkning av dessa stadgar löses denna, enligt god föreningssed, av
styrelsen genom enhälligt beslut eller om så erfordras av årsstämman.
Ändring av dessa stadgar skall fastställas av två (2) på varandra följande ordinarie
årsstämmor med två tredjedels (2/3) majoritet av de på stämman representerade rösterna.
§ 19 Föreningslokaler
Avyttring, genom försäljning, byte, långtidsuthyrning, gåva eller på annat sätt av
Skandinaviska Klubbens lokaler, får endast ske sedan beslut härom fattats, med minst fyra
femtedels (4/5) majoritet, av de på årsstämman personligen närvarande medlemmarna, vid
två på varandra följande ordinarie årsstämmor.
§ 20 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsstämmor.
Beslut om upplösning måste, vid båda tillfällena, fattas med minst fyra femtedels (4/5)
majoritet, av de på årsstämman personligen närvarande medlemmarna.
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna användas för välgörande ändamål på sätt som
styrelsen föreslår och de två årsstämmorna beslutar.

