STADGAR
För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)
Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29
Reviderade vid årsmöte 2009-05-16

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
§ 1 Ändamål
Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening som har till syfte att
främja utbredningen av modellhobby som rekreation, träning, tävling och
uppvisning i Sverige.
Detta skall ske genom att:
 Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby
 Arbeta för hög säkerhet vid utövande av modellflyg
 Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former
 Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och i framtiden
 Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad struktur och genomskinlighet
 Genom modern teknik sträva efter att hålla förbundets kostnader så låga som
möjligt.
 Förbundet skall vara demokratiskt med full insyn för medlemmarna
 Varje medlem har en röst
 Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd
 Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle

§ 2 Organisation
Förbundets verksamhet skall bedrivas i enlighet med dess stadgar, årsmötets beslut,
samt av svenska myndigheter fastställda lagar, förordningar och föreskrifter.

§ 3 Medlemskap
Till förbundet kan medlem upptas som sympatiserar med förbundets mål och intressen.
Ansökning och medlemskap administreras via förbundets hemsida
http://www.rcflyg.se där personuppgifter registreras och medlemsavgift publiceras.
Medlem som agerar till men för förbundet eller modellhobbyn överhuvudtaget kan
uteslutas ur förbundet. Sådant beslut fattas av styrelsen och skall motiveras på
begäran. Återkallat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till
hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Medlem ska betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Utebliven medlemsavgift
tolkas som medlems begäran om utträde ur förbundet.
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§ 4 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att denne har försummat
att betala av förbundet beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundets intressen. Beslut
om uteslutning får överklagas inom tre veckor. Överprövning sker av valberedningen
inom en månad efter inkommen överklagan.

§ 5 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

§ 7 Stadgetolkning
I händelse av tvekan om dessa stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle
förekomma, vilka inte förutsetts i stadgarna, hänskjuts frågan till årsmötet, extra
årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller om förbundets upplösning får skriftligen avges
jämlikt § 15.

§ 9 Beslutmässighet i stadgefrågor
För bifall till stadgeändring fordras beslut av årsmötet med minst 2/3 av i röstlängden
upptagna röster.
För förbundets upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna
röster vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ordinarie. Beslut om
upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av förbundets tillgångar för
flygfrämjande ändamål.

Kapitel 2 Årsmöte
§ 10 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet hålls årligen senast den 30 juni efter verksamhetsårets slut, på dag och ort som
styrelsen beslutar. Kallelse för årsmötet, föredragningslista, samt enligt § 15 inkomna
förslag, utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före mötet. Styrelsen äger, då styrelsen så
finner nödvändigt, eller skall då minst 1/3 av till förbundet anslutna medlemmar så
påyrkar, sammankalla extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte utfärdas i samma ordning
som gäller för årsmötet.
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§ 11 Yttrande- och rösträtt
Vid årsmötet och extra årsmöte äger alla till förbundet anslutna medlemmar delta och har
yttrande-, förslags- och rösträtt.
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtt får utövas
via Internet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande.
Förbundets revisorer äger yttranderätt vid årsmötet.

§ 12 Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation (röstning genom bifallsrop vid ett beslut på ett
medlemsmöte, styrelsemöte, e.dyl.) eller om så begärs efter votering. Alla frågor,
utom sådana som rör stadgeändring, eller förbundets upplösning, avgörs genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig
till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
slutet.
Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring
och om förbundets upplösning, får företas till avgörande endast om de finns upptagna på
föredragningslistan. Eljest får beslut i ärende som inte upptages på den utsända
föredragningslistan fattas om det biträds med minst 3/4 av antalet avgivna röster.
Beslut bekräftas genom klubbslag.
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§ 13 Ärenden
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.

Mötets öppnande.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, tillika
rösträknare.
4. Dagordningens godkännande.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
7. Behandling av verksamhet- och förvaltningsberättelser.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
10. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet samt av ärenden,
vilka anmälts i den ordning som säges i § 15.
11. Föredragning av verksamhet och budget.
12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
13. Val av ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen för respektive ledigblivna
poster.



14.
15.
16.
17.

Föreningens ordförande för en tid av 2 år
Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turodning för en tid av 1 år
Val på ett år av två revisorer samt 2 suppleanter till dessa.
Val av ordförande samt två ledamöter till valberedning.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Vid extra årsmöte ska punkterna 1 – 6, 10, samt eventuella fyllnadsval förekomma.

§ 14 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av förbundet; dock får
ledamot eller suppleant i styrelsen inte väljas till revisor eller revisorsuppleant.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet eller extra årsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte eller extra årsmöte avges skriftligen till
styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer styrelsen,
samt enskild medlem. Förslag föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

§ 16 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande samt två ledamöter. Den fungerar till och med
nästkommande ordinarie årsmöte. Valberedningen har att följa verksamheten i stort, för
att till årsmötet avge förslag till val enligt punkterna 13 - 15 i § 13. Valberedningen
upprättar även förslag till annat val enligt årsmötets eller styrelsens beslut.
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Kapitel 3 Styrelsen
§ 17 Arbetsår
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 18 Sammansättning
Styrelsen består av:
Ordförande
Samt sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vid ett konstituerande möte vice
ordförande, sekreterare, kassör, säkerhetsansvarig och de övriga befattningshavare som
behövs. Förutom de uppgifter som enligt stadgarna åligger ordförande, sekreterar och
kassör kan styrelsen delegera uppgifter till ett obegränsat antal språkrör utanför
styrelsen. Språkrören utses av styrelsen.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enlig samma
ordning för tiden t.o.m nästföljande årsmöte.
Ordföranden är i första hand förbundets officiella representant. Ordföranden skall i
samråd med övriga styrelsen leda förhandlingar och arbete samt övervaka att
förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut följs. Har
ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen
skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats
ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
• Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
• Se till att förbundets handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att förbundets historia dokumenteras.
• Se till att fattade beslut har verkställts.
• Om inte ordföranden bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
• Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för förbundet.
Kassören
• Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till
förbundet.
• Se till att förbundet söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
• Svara för förbundets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över förbundets
räkenskaper.
• Årligen upprätta balans- och resultaträkningar.
• Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
• Se till att förbundets skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
• I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och
avgiftsområdet.
• Föra inventarieförteckning.
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§ 19 Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det.

§ 20 Beslutmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter
är ense om beslutet. Vid lika röstsiffror avgör ordförandens röst. Rösträtt får inte utövas
med fullmakt. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras utan
att styrelsen samlats. Samtliga ledamöter skall då ha beretts tillfälle att yttra sig och
beslutmässighet föreligger då minst hälften av ledamöterna är överens.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och
av särskilt utsedda protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 21 Adjungerad ledamot
Styrelsen äger rätt att kalla enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 22 Åligganden
Det åligger styrelsen särskilt att:
 utveckla Modellhobby i Sverige.
 verka för en utveckling av säkerheten inom modellflyg.
 vara ett sammanhållande och impulsgivande organ inom svenskt
modellhobby.
 samarbeta med svenska organisationer och myndigheter i frågor av
gemensamt intresse.
 tillse att för förbundets gällande lagar och bindande regler iakttas,
 verkställa av årsmötet fattade beslut.
 planera, leda och fördela arbetet inom förbundet.
 ansvara för och förvalta förbundets medel.
 tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 23.
förbereda årsmöte.
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§ 23 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Förbundets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.
---

