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STADGAR
För Smålands Brevduvesport förbund SBS

Stadgar gäller för följande klubbar: 16,25,88,94

SBS

§ 1 Ändamål
Smålands Brevduveförbundet (förkortat SBS), är ett ideellt förbund vars
ändamål är att verka för brevduvesporten genom tävlingar och
utställningar;att stimulera intresset och öka förståelsen för sporten genom
information till enskilda personer samt myndigheter och organisationer;
att stärka de kamratliga banden mellan medlemmarna, främst genom
lokala aktiviteter;

§ 2 Organisation
SBS är en sammanslutning av personliga medlemmar organiserade
föreningar SBS:s hemort är där ordföranden har sin hemvist.SBS.
a) ordinarie förbundsmöte .
b) extra förbundsmöte .
c) förbundsstyrelse .
d) distriktsstyrelse .
e) föreningsstyrelse .
Till de beslutande organens förfogande står ett antal kommittéer vilka
arbetar självständigt. Kommittéernas rekommendationer och beslut kan
överklagas till förbundsstyrelsen, som fortlöpande erhåller information om
verksamheterna.

§ 3 Medlemskap
1. Aktiv medlem som tävlar
2. Passiv medlem som ej tävlar
Medlemskap i SBS erhålles genom anslutning till någon förening eller
som enskild medlem i SBS.
För anslutning till SBS krävs av förening att den har minst 5 medlemmar;
att om det inom en förenings naturliga geografiska område finns minst en
förening tillhörande SBS, får nybildning av förening inte ske med mindre
än att denna har minst 5 medlemmar.
att förening tillsammans med inträdesansökan insänder förteckning över
medlemmar,duvbestånd samt föreningsstadgar, varvid alla handlingar
skall vara underskrivna av föreningsstyrelsen:

§ 4 Utmärkelser
Särskilt förtjänta medlemmar eller personer, vilka på ett avgörande sätt
främjat SBS verksamhet, kan av förbundsstyrelsen tilldelasutmärkelser
för sin insats.
Förbundsstyrelsen kan vid jubileer eller andra högtidliga tillfällen inbjuda
hedersordförande och hedersledamot att närvara.

§ 5 Medlemsavgifter och medlemsanmälningar
a) Förening ansvarar för att medlemsavgifter inbetalas till förbundet inom
60 dagar
räknat från verksamhetsårets början (senast den 31 december).
b) På anvisade blanketter anmäler förening nya och avgångna
medlemmar, adress - och koordinatändringar. För att ny medlem skall få
tävla innevarande år .

c) Medlemsavgifter fastställs av förbundsmötet. Om förening inte inom 14
dagar efter påminnelse inbetalar medlemsavgifterna avskiljes
medlemmarna från förbundets verksamhet till nästkommande
styrelsemöte, som då tar ställning till uteslutning av mdlem.
Juniorer (till och med det år han/hon fyller 18 år) är befriade från
medlemsavgift i SBS.

§ 6 Verksamhetsår
SBS:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 september – 31
dectember.

§ 7 Förbundsmöte
a) Förbundsmötet är SBS:s högsta beslutande organ och består av
representanter valda av föreningarna.
b) I förbundsmöte äger förening rätt att deltaga med en representant,
som har rösträtt för antalet aktiva medlemmar i föreningen .
c) Ledamot i förbundsstyrelsen har en röst. Är han/hon även vald som
representant av förening får han/hon rösta dels som styrelseledamot,
dels som föreningsrepresentant.
d) Ordinarie förbundsmöte hålles en gång årligen under januari eller
februari.
e) Kallelse till förbundsmöte.
f) Förbundsmötets dagordning skall innehålla:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Val av ordförande att leda mötet.
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän.
6. Val av rösträknare.
7. Upprop av föreningarnas representanter.
8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat
– och balansräkningar från föregående verksamhetsår.
9. Behandling av revisionsberättelse.
10. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
11. Val av förbundsstyrelse
12. Val av ledamöter i kommittéer
13. Val av ledamöter i valnämnd
14. Val av två revisorer jämte suppleanter
15. Fastställande av årsavgifter, budget och verksamhetsplan för
kommande år.
16. Frågor och förslag i direkt samband med ovan angivna ärenden .

§ 8 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte hålls efter förbundsstyrelsens beslut eller när minst
1/3 av föregående förbundsmötes representanter kräver det.

§ 9 Rösträtt
Varje representant har en röst. En representant kan dock föreslå
rösträkning varvid han/hon röstar med sin förenings medlemsantal enligt
förbundets medlemsmatrikel.

§ 10 Valnämnd
Valnämnd består av 3 ledamöter och en suppleant, ny ledamot jämte en
suppleant väljs varje år. Mandattid för ledamot är 3 år och suppleant 1 år.
Nämnden har att till nästkommande årsmöte lägga fram förslag till
förbundsstyrelse, revisorer samt ledamöter av kommittéer.

§ 11 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen består av 4 ledamöter jämte 2 suppleanter.
Förbundsstyrelsens ordförande och kassör väljs av förbundsmötet.
Övriga poster inom styrelsen samt vid val av kommittéer för utredning
eller genomförande av frågor och åtgärder tillsättes dessa av styrelsen.
Förbundsstyrelsen väljs för en tid av två år på så sätt, att ordförande
jämte två ledamöter väljs ena året och kassör jämte en ledamot det
andra året. På liknande sätt.

§ 12 Förbundsstyrelsens beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen har att med ansvar inför förbundsmötet svara för
åtgärders genomförande och beslut i alla SBS:s angelägenheter. Varje
medlem, förening,distrikt, kommitté eller annan av SBS anslutna
medlemmar bestående organisation är skyldig att rätta sig efter
förbundsstyrelsens beslut.
Förbundsstyrelsen möts så ofta som skötseln av SBS:s angelägenheter
kräver. Den sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 3
styrelseledamöter så yrkar.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess
ledamöterär närvarande. För beslut krävs stöd av minst halva antalet
styrelseledamöter.
Besluten.

§ 13 Revisorer
Revisorerna skall granska förbundsstyrelsens och eventuella
kommittéers förvaltning. Revisorerna i SBS utses vid ordinarie
förbundsmöte.

BILAGA TILL SBS:s STADGAR
Mönsterstadgar för förening ansluten till Smålands Brevduveförbundet
(SBS)
Mönsterstadgarna tjänar som förebild för de stadgar som skall gälla för
en förening.
Allmänt
Stadgarna för en förening ansluten till Smålands Brevduveförbundet skall
innehålla följande:
§ 1 Medlemskap
§ 2 Föreningsstyrelse

§ 3 Föreningsmöte
§ 4 Verksamhets - och räkenskapsår samt revision
§ 5 Förenings beslutsmässighet
§ 6 Föreningsstadgar

§ 1 Medlemskap
Föreningsstadgarna skall innehålla följande:
a) Förteckning över samtliga medlemmar skall finnas och tillställas SBS:s
kassör.
Stadgar SBS uppdaterade den 13-09- 2009

b) Juniormedlemmar kan tas med i föreningen. Dessa betalar ingen
årsavgift till SBS Junioråldern är upp till och med det år han fyller18 år.
Det år då junior fyller 19 år betalas senioravgift.
c) Person som ansöker om medlemskap har rätt till medlemskap under
förutsättning att hans/hennes duvslag är beläget inom föreningens
naturliga, geografiska upptagningsområde.
Han/hon får inte ha någon skuld till annan förening.
d) Om förening anser, att synnerliga skäl för avslag av medlemsansökan
föreligger och person av denna anledning nekas medlemskap, kan denne
överklaga föreningens beslut .
e) Uteslutning av medlem kan endast ske vid föreningens årsmöte.
Förslag om uteslutning av medlem skall tas upp på dagordningen. För ett
godkännande av uteslutning krävs 3/4 majoritet. Den medlem som berörs
av uteslutningen har rätt att deltaga i och rösta vid detta årsmöte.
f) Anledningen till en uteslutning kan vara
1) Utebliven betalning av stadgade avgifter.
2) Allvarlig överträdelse av stadgar och tävlingsbestämmelser.
3) Misskötsel av slag och/eller duvor.
4) Upprepat, olämpligt personligt uppträdande i samband med sportens
utövning.
Medlem som uteslutits kan överklaga uteslutningen till SBS. Detta skall
ske inom 14 dagar efter det att medlemmen erhållit beslutet. Medlem kan
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom 14 dagar .

§ 2 Föreningsstyrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
ordförande och övriga ledamöter jämte suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och
materialförvaltare.
a) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är
beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
b) Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarataga
dess intressen.
Styrelsen skall också stimulera intresset för sporten genom information
samt stärkande kamratliga banden mellan medlemmarna.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Han/hon leder
styrelsens
förhandlingar och övervakar att stadgarna efterleves. I ordförandens
frånvaro träder,vice ordförande in i hans/hennes ställe.

I övrigt fördelas styrelsens uppgifter enligt vad ledamöterna sinsemellan
själva kommer överens om, dock bör för sekreteraren, kassören och
materialförvaltarens huvudsakliga arbetsuppgifter specificeras och
införlivas i föreningens stadgar.

§ 3 Föreningsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen under ....november........... månad.
Extra föreningsmöten hålls då så erfordras.
Tidpunkt och plats för möte bestämmes av styrelse med iakttagande av
att kallelse till årsmötet.
a) Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som
är närvarande.
b) Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.
5. Val av rösträknare
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. Val av ordförande för en tid av ...år.
10. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av ...år.
11. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
12. Val av två revisorer jämte en suppleant för dessa för en tid av ett år.
13. Val av valnämnd
14. Budget och verksamhetsplan för kommande år
15. Mötets avslutande

§ 4 Föreningsstadgar.
Förslag om ändring i föreningens stadgar eller om föreningens
upplösning får endast tas upp vid ordinarie årsmöte. För godkännande av
sådana förslag erfordras att de stöds av minst 2/3 av de vid mötet
närvarande, röstberättigade medlemmarna.
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om
användningen av föreningens tillgångar för bestämt sportsligt ändamål.
Ett beslut om upplösning skall omedelbart delgivas distrikts - och
förbundsstyrelserna genom bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets
protokoll samt åtföljas av balans- och resultaträkningarna samt
revisionsberättelsen.
Utöver dessa föreningsstadgar gäller SBS:s stadgar och övriga
föreskrifter och anvisningar samt distriktets stadgar,
tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter och anvisningar. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga
för att föreningens stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov alltid
finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

