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Målsättning

Skånes Klätterklubb (SKK) skall främja klättersporten i
alla former och ge intresserade härför ökade möjligheter till
inhämtande av kunskap om och utövning av sådan sport.
SKK skall främja kontakter mellan såväl enskilda klättrare
som klubbar, samt i mån av resurser verka för vidgning av
klättersporten.

Riksorganisation

Skånes Klätterklubb är kollektivt ansluten till
riksorganisationen Svenska Klätterförbundet (SKF).
Klubben utser varje år inom sig förbundsrepresentanter
som representerar SKK gentemot SKF.

Medlemskap

Medlemskap står öppet för alla som visar intresse för
klubben samt erlägger fastställd årsavgift. Medlemskap
erhålls genom betalning av årsavgiften. Utträde sker
automatiskt om beslutad årsavgift ej erlagts före tidpunkt
som styrelsen fastställer varje år. Styrelsen äger rätt att
utesluta medlem som anses grovt ha motverkat klubbens
intressen. Beslutet skall tas på två varandra följande
styrelsemöten mellan vilka minst 30 dagar ska förflyta.
Beslutet skall bekräftas eller förkastas på nästkommande
årsmöte.

Sammanträde

Arbetsåret och bokföringsåret sammanfaller med
kalenderåret. Minst ett allmänt sammanträde, årsmöte,
hålles årligen i samband med arbetsårets utgång. Vid
årsmötet skall förekomma:
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för
senaste arbetsåret.
Behandling av ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter.
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Val av förbundsrepresentanter till SKF.
Val av övriga funktionärer enligt dagordningen.
Behandling av förslag och övriga ärenden.
Kallelse till årsmöte utsändes senast 14 dagar före fastställd
tid. Alla medlemmar i Skånes Klätterklubb äger yttrande-,
förslags- och rösträtt på klubbens årsmöte. Varje
närvarande medlem innehar en röst.

Medlemsavgift

Årsavgift för nästkommande år fastställes på årsmötet. I
årsavgiften skall ingå den avgift som klubben kollektivt
inbetalar till SKF. Årsavgiften erlägges inom ett av
styrelsen fastställt datum.

Styrelsen

Styrelsen består av minst 3 och högst 10 ledamöter. Bland
dessa skall Ordförande, Kassör och Sekreterare ingå. Hela
styrelsen omväljs varje år.

Mötesordning

Vid styrelsemöte skall minst hälften av styrelsen närvara
för att mötet skall anses vara beslutsmässigt. Vid röstning
innehar närvarande ledamöter vars en röst och vid lika
röstetal innehar närvarande ordförande utslagsröst. Möten
skall vara protokollförda och mötesordförande,
mötessekreterare samt justeringsman skall väljas. I
protokollet skall genomgång av föregående mötesprotokoll
samt fastställande av nästkommande möte behandlas.
Protokollutskriften skall efter möte skyndsamt tillställas
samtliga styrelseledamöter.

Styrelsens åligganden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller
när så begärs. Styrelsen leder klubbens verksamhet och
förvaltar dess egendom. Det åligger styrelsen att verkställa
av årsmötet fattade beslut. Rätt till firmateckning
tillkommer klubbens ordförande och kassaförvaltare, var
för sig.

Säte

Skånes Klätterklubb har sitt säte i Lund.

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen en
revisor jämte suppleant.

Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte.
För godkännande krävs årsmötets gillande samt beslut på
nästkommande sammanträde.

Upplösning

Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas på två
på varandra följande möten, därav ett årsmöte, mellan vilka
minst 30 dagar skall förflyta. Beslutet måste fattas med ¾
majoritet, dock får högst 10 personer vara emot beslutet.
Det sista upplösande mötet bestämmer över klubbens
tillgångar.

