Förslag till stadgeändringar på vårmötet 2021
Förklaring till proposition:
Styrelsen fick på årsmötet 2019 en uppmaning av revisorerna att undersöka möjligheterna för
övergång till kalenderår. Efter diskussioner fanns ett mer eller mindre färdigt förslag om ändring till
kalenderår, tänkt att framläggas till vårmöte 2020 (som blev inställt p.g.a. pandemin). Inför årsmötet
2020 ansåg styrelsen att deltagande från samtliga medlemmar skulle kunna bli svårt p.g.a. pandemin
och valde att skjuta på frågan. Nu till vårmötet 2021 anser vi dock att frågan bör tas upp och
framlägger proposition om skifte till kalenderår.

De fördelar med byte till kalenderår som styrelsen ser är:
- Att skattmästarens jobb förenklas när det kommer till bidragsansökningar (kommunala lokalbidrag &
aktivitetsbidrag samt bidrag från SSF)
- Att de som anmäler sig till KM inte kommer behöva betala medlemsavgift och startavgift samtidigt
- Att de manhemiter som anmäler sig till Kvibergspelen inte kommer behöva kontakta klubben om
medlemskap för det nya verksamhetsåret och betala medlemsavgift innan anmälan blir möjlig. I båda
fallen kan detta mycket väl göra att deltagare med mindre bra ekonomi har lättare att delta.
- (så som styrelsen utformat förslaget) Ändras även hur medlemsavgift aviseras. Aviseringarna
kommer innan verksamhetsåret börjar, vilket förhoppningsvis ger extra god tid för medlemmarna att
betala.
Propositionen medför förutom textändringar i stadgarna:
- Kostnader som inte täcks upp av medlemsavgifter under övergångsåret. Styrelsen kommer inte söka
extra avgifter från medlemmarna för att täcka upp dessa.
- Att styrelsen åläggs att underrätta skatteverket.
- Att styrelsen åläggs att underrätta Länsförsäkringar bank och Marginalen bank, där Manhem har
bankkonton.

§3: Styrelsens åligganden och befogenheter

§3: Styrelsens åligganden och befogenheter

Styrelsen åligger att föreslå årsmötet årsavgift
samt att besluta om åtgärder för att finansiera
sällskapets verksamhet. Dessutom åligger det
styrelsen att anskaffa lokal, att anordna
turneringar och matcher m.m. samt att i övrigt
utöva sådan verksamhet att sällskapets
intressen tillvaratas och dess i paragraf 1
angivna ändamål uppfylls.

Styrelsen åligger att till höstmötet lägga förslag
till årsavgift för nästkommande verksamhetsår
samt att besluta om åtgärder för att finansiera
sällskapets verksamhet. Dessutom åligger det
styrelsen att anskaffa lokal, att anordna
turneringar och matcher m.m. samt att i övrigt
utöva sådan verksamhet att sällskapets
intressen tillvaratas och dess i paragraf 1
angivna ändamål uppfylls.

Styrelsen äger att - utan sällskapets hörande i
varje enskilt fall - bestämma om ordnandet av
sällskapets angelägenheter utom i frågor som
rör ändring av stadgarna, bestämmande av
medlemsavgifter, inval av hedersledamöter
samt sällskapets upplösning och åtgärder i
samband härmed.

Styrelsen äger att - utan sällskapets hörande i
varje enskilt fall - bestämma om ordnandet av
sällskapets angelägenheter utom i frågor som
rör ändring av stadgarna, bestämmande av
medlemsavgifter, inval av hedersledamöter
samt sällskapets upplösning och åtgärder i
samband härmed.

§6: Skattmästarens åligganden

§6: Skattmästarens åligganden

Skattmästaren åligger att föra sällskapets
räkenskaper, vilka årligen avslutas den 31
augusti och senast den 8 september skall vara
för revisorerna tillgängliga för granskning, att
upprätta medlemsförteckning samt att till
Göteborgs Schackförbund insända nödvändiga
registreringshandlingar över spelare.

Skattmästaren åligger att föra sällskapets
räkenskaper, vilka årligen avslutas den 31
december och senast den 22 januari skall vara
för revisorerna tillgängliga för granskning, att
upprätta medlemsförteckning samt att till
Göteborgs Schackförbund eller behörigt
överförbund insända nödvändiga
registreringshandlingar över spelare.

§9: Sällskapets räkenskapsår

§9: Sällskapets räkenskapsår

Sällskapets räkenskapsår löper från den 1
september till den 31 augusti.

Sällskapets räkenskapsår löper från den 1
januari till den 31 december.

§9a Övergångsbestämmelser

§9a Övergångsbestämmelser

Tillkommer helt jämfört med nuvarande
stadgar.

Sällskapets räkenskapsår 2021-2022 löper från
den 1 september 2021 till den 31 december
2022

§10: Ärenden som skall behandlas vid
årsmöte respektive vårmöte

§10: Ärenden som skall behandlas vid
årsmöte respektive höstmöte

Årsmöte hålls i september och vårmöte i april
eller maj.

Årsmöte hålls i februari och höstmöte i
oktober.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a. val av två justeringsmän
b. protokoll från vårmötet
c. årsberättelse
d. ekonomisk berättelse och balansräkning
e. revisorernas berättelse
f. fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen
g. val av ordförande och sju övriga
styrelseledamöter jämte minst två suppleanter
samt två revisorer med en suppleant
h. fastställande av avgifter
i. framställningar från styrelsen eller enskild
medlem

a. val av två justeringsmän
b. protokoll från höstmötet
c. årsberättelse
d. ekonomisk berättelse och balansräkning
e. revisorernas berättelse
f. fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen
g. val av ordförande och sju övriga
styrelseledamöter jämte minst två suppleanter
samt två revisorer med en suppleant
h. framställningar från styrelsen eller enskild
medlem

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas:

Vid höstmötet skall följande ärenden
behandlas:

a. protokoll från årsmötet
b. fråga om sammankomster eller uppehåll
under sommarmånaderna
c. framställningar från styrelsen eller enskild
medlem

a. protokoll från årsmötet
b. Fastställande av avgifter för kommande
räkenskapsår
c. framställningar från styrelsen eller enskild
medlem

§11: Utlysande av års- och
vårmöte

§11: Utlysande av års- och
höstmöte

Års- och vårmöte skall av styrelsen antingen
genom personlig kallelse eller genom i
dagspressen i Göteborg infört meddelande
utlysas minst två veckor innan sammanträdet
äger rum.

Års- och höstmöte skall av styrelsen genom
personlig kallelse utlysas minst två veckor
innan sammanträdet äger rum.

§18: Medlemsavgift

§18: Medlemsavgift

Årsavgiften, som fastställs av årsmötet, betalas
senast den 1:e december. Dock må
nytillträdande medlem för det fall inträde sker
under vårsäsongen (tidigast 1 januari) erlägga
hela registreringsavgiften till Göteborgs
Schackförbund. Av beloppet därutöver på
helårsmedlemsavgiften skall endast hälften
erläggas. Undantagen är dock den som varit
registrerad medlem i sällskapet föregående
verksamhetsår. Sådan medlem skall erlägga
full avgift. Hedersledamot är befriad från
avgift.

Årsavgiften, som fastställs av höstmötet,
betalas senast den 1:e december samma år som
den fastställs av höstmötet. Dock må
nytillträdande medlem för det fall inträde sker
under höstsäsongen (tidigast 1 september)
erlägga hela registreringsavgiften till
Göteborgs Schackförbund eller behörigt
överförbund. Av beloppet därutöver på
helårsmedlemsavgiften skall endast hälften
erläggas. Undantagen är dock den som varit
registrerad medlem i sällskapet föregående
verksamhetsår. Sådan medlem skall erlägga
full avgift. Hedersledamot är befriad från
avgift.

