
Stadgar för Kalmar klättrklluu

Antagna 2002-01-23

Ändringar antagna på Kalmar klättrklluub årbmött 2015-01-15.

1. Målbätning
Kalmar klättrklluu (klluutn) bka lara ltrkbam i bit gtografbka områdt, bom omfatab al dt
närliggandt btädtrna. Klluutn bka främja klätring. Klluutn lill ockbå gt klätrart och andra 
intrtbbtradt ökadt möjlightttr at träfab för klätring, lokala tällingar, btörrt tällingar, 
träning, rtbor, förtdrag, uildlibning bamt kamratlig bamlaro och för at ha kll. Et annat btort 
mål för klluutn är at bkafa tn bå ura möjlightt för klätrart at klnna ltltckla big, uådt när 
dtt gälltr träning och tälling. Ältn at hålla hög btandard på ltuildning då främbt när dtt 
gälltr bäktrhtt. Och at öka mtdltmbantaltt.

2. Rikborganibation
Klluutnb bka lara anbllttn till rikborganibationtn Sltnbka Klättrförulndtt (SKF).
Mtdltmbkap i SKF bka bökab al klluutnb btyrtlbt. Klluutn ltbtr rtprtbtntant och blppltant 
till SKFsb årbmött.

3. Mtdltmbkap
Mtdltmbkap btår öpptt för alla bom är intrtbbtradt al klluutnb ltrkbamhtt och bom uttalar
dtn årliga mtdltmbalgiftn. Mtdltmbkap för rtbttn al årtt trhållb gtnom at uttala årttb 
mtdltmbalgif.  å pobtgiroinuttalningbulanktttn bkall mtdltmmtn bkrila namn, adrtbb, 
ttltfonnlmmtr och födtlbtdatlm. Uträdt bktr altomatibkt om dtn årliga mtdltmbalgiftn 
tj uttalatb in till klluutn fört janlari månadb bllt. 

4. Årbmött
Årsmöte hålles i mars eller april. Årsmöte ska hållas mellan 1 januari och 31 mars. Kalltlbt 
bkall bkt minbt tlå (2) ltckor fört årbmöttt. Vid årbmöttt bkall följandt plnkttr uthandlab.
 Styrtlbtnb ltrkbamhttbuträttlbt från btnabtt aruttbår.
 Klluutnb tkonomi rtdolibab, inkombttr, ltgiftr och pobtgiro. Extmptllib 

rtblltatrapport och ualanbrapport för btnabtt och förtgåtndt år. 
 Inltntaritförttckning för btnabtt aruttbår och förtgåtndt.
 Rtlibionbuträttlbt för btnabtt aruttbår.
 Frågan om btyrtlbtn bkall utliljab anblarbfrihtt
 Val al btyrtlbtltdamöttr
 Val al lalutrtdning
    Val av representant och suppleant tll SKF:s årsmöte
 Bthandling al förblag och ölriga frågor
 Mtdltmbalgif

Kabbörtn bkall btnabt i fturlari öltrlämna räktnbkaptn till rtlibortrna.  ar dtt lndtr 
btnabtt aruttbårtt bktt ltuytt al kabbör rtdolibar larjt kabbör för big.

5. Mtdltmbalgif
Mtdltmbalgif för näbt följandt år fabtbtällb på årbmöttt. I mtdltmbalgiftn bkall ingå dtn 
algif bom klluutn uttalar förulndtt, Btrgbport, förbäkring bamt tgtn adminibtration.



6. Styrtlbt
Styrtlbtn utbtår al minbt trt (3) ltdamöttr, ordförandt, btkrtttrart och kabbör ( och till 
txtmptl klrbanblarig, ltdamöttr, blppltanttr) bom läljb på tt år. Årbmöttt (tlltr lid uthol 
lndtr årtt al btyrtlbtn) ltbtr klluuflnktionärtr. Om btyrtlbtmtdltm algår lndtr årtt tlltr 
al annat bkäl (till txtmptl fytning från orttn) tj kan dtltaga i btyrtlbtarutttt har btyrtlbtn 
rät at lid uthol ltbt tftrträdart ibtälltt för at länta till näbta årbmött.

Föreningens frma tecknas av orfööranfe eller kassör var öör sig. Styrelsen kan tllöflligt 
utse annan lefamot som frmatecknare. 

Verksamhets- och rfkenskapsår omöatar tfen 1 januari – 31 fecember. Styrelsens 
arbetsår omöatar tfen örån årsmöte tll och mef nfst påööljanfe orfinarie årsmöte. 

7. Rtlibortr och lalutrtdning
För granbkning al btyrtlbtn förlaltning läljb årligtn tn rtlibor och tn blppltant. Rtliborn har
inga lppgiftr i klluutn. Vid årbmöttt läljb ockbå tn lalutrtdning utbtåtndt al tlå till trt 
ltdamöttr.

8. Stadgtändring
Stadgtändring bkall förtblåb och uthandlab på tt årbmött.

9. Upplöbning
Btbllt om klluutnb lpplöbning måbtt fatab på tt årbmött, mtd minbt 2/3-dtlb majorittt. 
Tillgångar och bklldtr bkall dtlab lika mtllan mtdltmmarna tlltr tillfalla närliggandt klluu, 
Sltnbka klättrförulndtt tlltr annat intrtbbt tnligt mötttb utbllt.

10. Ölrigt
I frågor bom intt täckb al klluutnb btadgar gälltr Sltnbka Klättrförulndtt btadgar.

11. Mtdltmbkap i annan organibation
Mtdltmbkap i annan förtning tab utbllt om lid årbmött.

Olanbtåtndt btadgar antogb 2002-01-23.

Ändringar utblltadt på årbmöttt 2015-01-15 är marktradt i ftt btil.


