
Stadgar för AeroKlubben Modell i Göteborg 
      (Nedan kallad AKMG) 

  

Stadgarna har antagits vid årsmötet/extra årsmötet 1998-11-25 och 1999-03-03 

samt ändrats vid årsmöten 2000-03-15, 2001-03-14, 2002-03-13 jämte årsmöte 2015-03-11. 

  

§ 1 MÅLSÄTTNING 

  

AKMG:s huvudmålsättning är att: 

 - Skapa förutsättningar för så många som möjligt att modellflyga. 

 - Skapa förutsättningar för en bred ungdomsverksamhet. 

 - Skapa förutsättningar för klubbens medlemmar att deltaga i nationella 

och internationella tävlingar. 

 AKMG är en ideell och drogfri förening. 

   

§ 2 FIRMA & SÄTE 

 AKMG:s firma är Aeroklubben Modell i Göteborg, med säte i Göteborgs 

kommun. 

   

§ 3 MEDLEMSKAP 

 Medlemskap kan erhållas i form av ordinarie, gäst- eller 

stödmedlemskap. 

Var och en som ansluter sig till klubben, skall ta del av och följa 

klubbens stadgar. 

  



MOM 1 

Med medlem avses person som erlagt medlemsavgift enligt 

årsmötesbeslut. 

  

MOM 2 

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller av styrelsen delegerad person 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt 

reglerna i RF:s stadgar. 

  

MOM 3 

Med gästmedlem och stödmedlem avses person som har begränsade 

rättigheter och skyldigheter i klubben. 

Styrelsen beslutar om medlemsanslutningsformen. 

  

MOM 4 

Ordinarie medlem i AKMG har rätt att deltaga i av nationell 

FAI-organisation sanktionerade tävlingar. 

  

MOM 5 

Gästmedlem och stödmedlem har ej rätt att för AKMG deltaga i av 

nationell FAI-organisation sanktionerade tävlingar. Ytterligare 

begränsningar av gästmedlem och stödmedlems rättigheter följer i dessa 

stadgar och kan dessutom beslutas av styrelsen.  

  



  

  

MOM 6 

Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock inte vid 

tävling representera mer än en klubb under samma kalenderår. 

  

MOM 7 

Hedersmedlemskap kan föreslås av styrelsen och beviljas av årsmötet. 

  

§ 4 TILLHÖRIGHET 

 Föreningen tillhör följande specialförbund (SF): 

Svenska Modellflygförbundet (SMFF) 

Svenska Flygsportförbundet (FSF) och är därigenom ansluten till Sveriges 

Riksidrottsförbund (RF) 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (DF), där föreningens 

hemort är belägen. 

AKMG är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, 

tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser samt beslut fattade av 

överordnat idrottsorgan, som ej strider mot AKMG :s stadgar och 

bestämmelser. 

  

§ 5 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE 

 Medlemskap upphör om: 

 MOM 1 

Medlem, medvetet bryter mot AKMG:s stadgar. 



  

MOM 2 

Medlem, som under klubbnamnet deltager i någon form av 

tävlingsverksamhet, utan att ha betalt gällande medlemsavgift. 

  

MOM 3 

Medlem, söker utträde ur klubben. Utträdesansökan inlämnas skriftligen 

till styrelsen. 

  

MOM 4 

Medlemsavgift ej erlagts senast under mars månad. 

  

MOM 5 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen och kan av den 

berörde överklagas enligt reglerna RF:s stadgar. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning ej föreligger meddelas medlemmen 

varning. 

  

 § 6 MEDLEMSAVGIFTER 

  

MOM 1 

Avgift får ej ändras under löpande verksamhetsår. 

 MOM 2 

Ordinarie medlem, extra medlem samt stödmedlem skall till AKMG erlägga 

avgift, vars storlek avgörs av årsmötet/extra årsmötet. 



 § 7 MÖTEN (förtydligande se § 8) 

  

MOM 1 

Årsmöte / extra årsmöte 

Årsmöte är AKMG :s högsta beslutande instans och hålls en gång om året. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det behövligt, eller då minst 

1/10 av klubbens ordinarie medlemmar så påfordrar. Kallelse se § 8. 

  

MOM 2 

Styrelsemöte 

Detta skall hållas minst 6 gånger per år. 

  

MOM 3 

AU-möte 

Detta hålles då omständigheterna så kräver. AU kan i brådskande fall 

fatta beslut genom telefonkontakter om beslutet protokollföres 

nästkommande styrelsemöte. 

  

 § 8 MÖTESORDNING 

  

MOM 1 

Yttrande-, förslags-, och rösträtt tillkommer varje medlem. 

Extra medlem och stödmedlem har ej rösträtt i förbundsfrågor. 

Fullmaktsröstning får förekomma, en fullmakt för varje närvarande 

medlem. 



 MOM 2 

Icke medlemmar kan få yttranderätt i specifik fråga endast om 

årsmöte/extra årsmöte så tillstyrker. 

  

MOM 3 

Årsmötet/extra årsmöte är beslutsmässigt då mötet förklarats 

behörigen utlyst. 

  

MOM 4 

Årsmöte 

a) Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor 

före årsmötet. 

b) Kallelse till årsmöte/extra årsmöte skall vara poststämplad senast 

14:e dagen innan mötesdatum. 

c) Kallelsen skall innehålla mötesdatum, förslag till dagordning, 

inkomna motioner, styrelsens yttrande över dessa, förslag från 

styrelsen, styrelsens förvaltningsberättelse och budgetförslag. 

d) Årsmöte hålles under vecka 10 eller 11. 

  

MOM 5 

Extra årsmöte skall ha utlysts med skriftlig kallelse som skall ha 

poststämplats senast 14 dagar innan mötesdatum. 

a) skall innehålla dagordning, mötesplats samt inkomna förslag att 

behandlas av mötet. 

  



MOM 6 

Dagordning för AKMG :s årsmöte samt i tillämpliga delar AKMG :s extra 

årsmöte 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Fråga om mötets behörighet som årsmöte resp extra årsmöte. 

4a.Fastställande av röstlängd. 

5. Val av två (2) justeringsmän, vilka liksom mötesordföranden skall 

justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid 

voteringar. 

6. Eventuell utdelning av förtjänsttecken och stipendier. 

7. Uppläsande av verksamhetsberättelsen. 

8. Redogörelse av den ekonomiska förvaltningen. 

9. Uppläsande av revisionsberättelsen. 

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet och bokslutets fastställande. 

11. Förslag till arvoden och ersättningar. 

12. Förslag från styrelsen med medlemsavgifter för nästkommande år 

samt bingotillstånd med insatsbelopp. 

13. Förslag och godkännande av budget och verksamhetsplan. 

14. Val av klubbfunktionärer Se § 9 mom 8 

15. Val av revisorer 1 st samt revisorsuppleanter 1 st . Mandattid 1 år. 

16. Motioner. 

17. Övriga frågor. 

18. Mötets avslutande. 



MOM 7 

Beslutsfattande 

Mötesbeslut skall fattas enligt nedanstående ordning: 

  

1. Med acklamation. 

2. Med handuppräckning (ej personval). 

Mötesordföranden avgör genom uppskattning om ja- eller nejrösterna 

överväger. 

3. Om votering begärs. 

Försöksvotering med handuppräckning. 

Rösträkning. 

4. Sluten votering (gäller alltid personval). Kan begäras omedelbart. 

5. Om lika röstetal uppstår avgörs frågan av ordförandens utslagsröst 

  

§ 9 KLUBBADMINISTRATION 

  

MOM 1 

Administrationen är uppdelad i verksamhetsområden, med en gemensam 

kassa. 

  

MOM 2 

AKMG :s verkställande organ och direkt ansvarig inför årsmöte/extra 

årsmöte är styrelsen med arbetsutskott (AU). 

  

 



MOM 3 

För AKMG :s verksamhet svarar verksamhets-, områdesansvariga och 

projektledarna inför styrelsen. Verksamhet och projekt får ej stå i 

konflikt med AKMG :s stadgar. 

MOM 4 

AU skall bestå av ordförande, vice ordförande sekreterare och kassör. 

MOM 5 

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter. 

MOM 6 

Områdes/verksamhetsansvariga utser ett team för att driva verksamheten. 

MOM 7 

Klubbens funktionärer väljs med mandattider (från årsmöte - årsmöte) 

enligt nedan. 

Styrelse: 

Ordförande 2 år 

Vice ordförande 2 år ej samma år som ordf och sekr 

Sekreterare 2 år 

Kassör 2 år ej samma år som ordf och sekr 

3 ledamöter samt suppleant nr1 och suppleant nr2 1 år. 

Övriga: 

Lotteriföreståndare 1 år 

Valkommitté 1 år 3 st. 

  

Övriga funktionärer utses av styrelsen. Mandattid 1 år 

  



  

§ 10 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR 

  

Dessa omfattar ett minimum av vad som krävs av respektive befattning och 

fastställes av styrelsen. 

  

  

§11 EKONOMISK FÖRVALTNING 

  

MOM 1 

AKMG :s medel får endast disponeras för AKMG :s verksamhet. 

  

MOM 2 

AKMG :s firma tecknas av styrelsen, samt om styrelsen så beslutar 

av, ordförande och kassör var för sig. 

  

MOM 3 

Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet AKMG :s medel. 

  

MOM 4 

Ordföranden och kassören skall vid befattningens tillträde ha uppnått 

myndig ålder. 

MOM 5 

Räkenskaperna skall föras kontinuerligt och hållas tillgängliga för 

revisorerna, när dessa så önskar. 



  

MOM 6 

Styrelsen skall kontinuerligt hållas underrättad om AKMG :s ekonomi genom 

  

internrapportering eller på annat sätt. 

  

MOM 7 

Räkenskaperna skall omfatta kalenderår.= Verksamhetsår. 

  

MOM 8 

Bokslut skall vara klart senast V 5. 

  

  

§ 12 REVISION 

  

MOM 1 

Revidering av AKMG :s förvaltning utföres av, av årsmötet valda 

revisorer. 

  

MOM 2 

Revisor, en (1) st, jämte en personlig suppleant, utses av 

årsmötet. 

  

 

 



MOM 3 

Revisorerna är skyldiga att utöva kontinuerlig uppföljning av, samt 

tillåtas full insyn i, AKMG :s totala förvaltning och 

räkenskaper. Uppföljning måste dock ske minst en gång om året. 

  

MOM 4 

Revisorerna skall skriftligen eller muntligen vid protokollförda 

styrelsemöten påpeka eventuella brister i AKMG :s förvaltning och 

räkenskaper, vilka upptäckts under pågående mandatperiod. 

  

MOM 5 

Styrelsen skall besluta om åtgärder med anledning av revisorernas 

påpekanden enligt mom 4. 

  

MOM 6 

Revisorerna skall, om brister i AKMG :s förvaltning och räkenskaper trots 

påpekanden inte 

tillrättaläggs, i revisionsberättelsen inskriva, samt inför 

årsmötet/extra årsmötet påtala förhållandet. 

  

MOM 7 

Revisorerna skall, i revisionsberättelsen till- eller avstyrka 

styrelsens ansvarsfrihet för förvaltningstiden samt till- eller avstyrka 

bokslutet. 

  



MOM 8 

Revisionsberättelse skall vara utskriven och undertecknad samt finnas i 

original vid det årsmöte berättelsen skall behandlas. 

  

  

§ 13 FÖRHÅLLANDE TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER 

  

MOM 1 

AKMG skall verka som helt fristående organisation och kan ej anslutas 

till 

annan organisation, om anslutningsformen är oförenlig med AKMG :s 

stadgar. 

  

MOM 2 

Styrelsen äger förhandla om, men årsmöte/extra årsmöte skall besluta om 

eventuell anslutning till andra organisationer. 

  

MOM 3 

AKMG skall vara opolitisk, vilket innebär att allt aktivt samröre med 

politiska organisationer är förbjudet. Likaså förbjuds bedrivande av 

politisk propaganda inom klubben, liksom utnyttjande av AKMG :s namn med 

politisk målsättning. 

  

  

 



§ 14 UPPLÖSNING 

För att beslut om AKMG :s upplösning skall äga giltighet fordras: 

  

MOM 1 

Att skriftlig kallelse till årsmöte/extra årsmöte tillställts varje 

medlem senast trettio dagar innan mötet skall äga rum. 

  

MOM 2 

Att kallelsen innehåller uppgift om att fråga om upplösning skall 

behandlas. 

MOM 3 

Att minst 2/3 av mötesdeltagarna röstar för upplösning 

MOM 4 

Att beslutet skall fattas genom sluten röstning. 

MOM 5 

Om beslut fattas att AKMG skall upplösas, skall AKMG :s medel fonderas på 

räntebärande konto förvaltat av Sveriges Modellflygförbund (SMFF), 

eller om SMFF vid aktuell tidpunkt ej finnes, hos motsvarande 

huvudorganisation för Sveriges modellflyg. Fonderade medel får ej 

användas för SMFF:s löpande verksamhet utan skall vid ansökan och 

lämplighetsbedömning överlämnas till förening, som kan visa att den inom 

Göteborgs Kommun bedriver aktiv verksamhet inom modellflyg. 

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets 

protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans-och 

resultaträkningar skall omedelbart tillställas SMFF. 



 § 15 STADGEÄNDRING 

  

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmöte eller extra årsmöte 

med minst 2/3 -dels majoritet.  

  

Stadgeändringarna gäller från nästa verksamhetsår eller när årsmötet/extra 

årsmötet så bestämmer. 


