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§1
Rissnabyggdens jaktskytteklubb utgör en sammaslutning inom Jämtlands län av personer med
samma intresse för jaktskytte och jaktvård.
§2
Klubbens syfte är desls att befrämja medlemmarnas skjutskicklighet genom vid klubbens skjutbanor
annordna övnings- och tävlingsskjutningar mot rörliga mål, dels att verka för en förbättrad jaktvård.
§3
Tävlingsskjutningar på banan anordnas i enlighet med Svenska Jägareförbundet fastställda regler
för banskytte samt i övrigt enligt styrelsens direktiv.
§4
Tävlings- och övningsskjutningar på banan anordnas på tider som styrelsen bestämmer.
Anmälningsplikt vid övrig skjutning.
§5
Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen väljs på ordinarie möte (årsmöte), styrelsens ledamöter väljs på 2 år. Ordförande,
sekreterare och en ledamot väljs udda år, kassör och 1 ledamot väljs jämna år,styrelsesupplianter
väljs på 1 år.
Vid årsmötet utses klubben en skjutchef och en materialförvaltare, med uppdrag att förvalta
skjutbanan och materialen samt ansvara för att banan befinner sig i betryggande skick.
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer och
en suppleant.
§6
Styrelsen kallas till sammanträde när ordförande så anser eller minst två från styrelsen påkallar
detta. Styrelsen är beslutmässig när sammanlagda antalet närvarande ledsamöter uppgår till minst
4.
§7
Styrelsen har till uppgift;
•
handlägga frågor av allmänt intresse för klubben
•
tillse skjutbanans underhåll
•
verkställa inköp av skjutmaterial
•
anordna skjutkvällar/övningsskjutningar
•
utfärda kallelser till klubbens sammanträden och att förbereda till dessa sammanträdens
inkommna förslag och frågor
•
ansvara för inkasserade avgifter och klubbens tillhörigheter samt göra en årsberättelse med
redovisning över tillgängliga medel.

§8
Klubben håller årligen ordinarie årsmöte före den 1/5
Vid detta sammanträde skall följande ärenden förekomma;
•
frågan om sammanträdet stadgeenligt har utlyst
•
styrelsens årsberättelse
•
revisorernas berättelse
•
ansvarsfrihet för styrelsens
•
val av ledamöter, supplianter
•
val av skjutchef
•
val av materiaförvaltare
•
val av två revisorer jämte en suppliant
Val utföres utifrån §5
Kalelse till sammanträde sker genom annons i tidining eller genom personlig kallelse minst 10
dagar före sammanträdesdagen.
Extra sammanträde hålls när styrelsen det påkallar eller minst 10 medlemar därom till styrelsen gör
framställning.
§9
Årsavgift utgår med belopp som beslutats på årsmötet.
§10
Medlem, som befinnes åstidosätta vad som av klubbmedlem rimligen kan fodras i ena eller andra
fallet, kan uteslutas ur klubben.
§11
Urträde
Medlem med förtoende uppdrag i klubben som inte vill ha kvar sitt uppdrag skall medela detta till
sammankallande i valberedningen, muntligt eller skriftligt före den 31 januari.
Medlem som vill urträda ur klubben, medelar detta till styrelsen och är därmed omedlebart skild
från medlemskapet. Den som ej erlagt stadgad avgift under två år, anses frivilligt utträtt ur klubben.
§12
För upplösning av klubben fodras med minst ¾ delar majoritet på två av varandra följande
sammanträden, där av ett ordinarie.
Vid all annan omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika antal röster äger ordförande utslagsröst.
§13
I händelse av klubbens upplösning tillfaller klubbens behållna medel och egendom till Rissnaortens
hembygdsförening.
§14
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst 2/3 delar majoritet vid ett ordinarie åsmöte.

