Stadgar för SVENSKA HÄNGFLYGFÖRBUNDET (SHF), grenförbund till
SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET
Antagna 2018-03-18

§1
ALLMÄNT
Svenska Flygsportförbundets Hängflygsektion (FSF/H) svarade före 1994 för ledningen av svenskt hängflyg.
FSF/H var då associerad till KSAK. Vid FSF/H årsmöte 1993 beslutades att sektionen skulle ombildas till
självständigt grenförbund. SHF är från 1994-01-01 en egen juridisk person associerad med FSF.
Genom SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET är SHFs medlemsklubbar anslutna till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF). På samma sätt är SHFs medlemsklubbar anslutna till Federation Aeronautique
Internationale (FAI) genom FSF.
§2
UPPGIFTER
SHF skall
*

vara grenspecifik centralorganisation för verksamhetsområdet hängflyg för landets flygsportföreningar

*

verka för rekrytering och utbildning inom hängflyget

*

verka för hängflygets flygsäkerhet

*

tillvarata hängflygets intressen i samhället och i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET

*

främja, leda och administrera hängflyget i enlighet med idrottsrörelsens principer

*

samverka med berörda myndigheter och organisationer

*

genomföra myndighetsutövning eller beslut som delgivits eller delegerats SHF.

§3
MEDLEMSKAP
Medlemskap äger förening som anslutits till FLYGSPORTFÖRBUNDET och som bedriver eller avser bedriva
verksamhet inom området hängflyg.
Frågor om medlemskap och uteslutning av medlemsförening ligger inte inom SHF:s befogenheter utan regleras av
FSF:s styrelse enligt FSF:s stadgar.

§4
BESLUTANDE ORGAN
Högsta beslutande organ är SHF grenförbundsstämma och extra grenförbundsstämma. När grenförbundsstämman
inte är samlad är SHF styrelse beslutande organ.
§5
DISTRIKTSORGAN
Den regionala organisationen skall sammanfalla med SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS distriktsförbund
(SDF). För tävlingsdistrikt stadgar SHF särskilt i utgivna tävlingsregler.
§6
VERKSAMHET
SHF verksamhet regleras genom dessa stadgar samt av övriga beslut som fattas av SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET och av SHF:s grenförbundsstämma.
§7
VERKSAMHETSÅR MM
SHF verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Grenförbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från
grenförbundsstämma t o m påföljande ordinarie stämma.
§8
ÄNDRING AV STADGARNA
Förslag till stadgeändring får väckas av medlemsförening och av SHF styrelse och skall behandlas av styrelsen
innan det hänskjuts till grenförbundsstämma för beslut. För ändring av stadgar fordras beslut härom med minst 2/3
majoritet av antalet avgivna röster vid grenförbundsstämma.
Stadgarna skall för att bli gällande stadfästas av styrelsen för FSF.
§9
UPPLÖSNING AV SHF
För upplösning av SHF fordras beslut härom vid minst två på varandra följande ordinarie grenförbundsstämmor.
Vid båda dessa skall beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster för att vara giltigt. Beslutet skall
stadfästas av styrelsen för FSF.
SHF tillgångar skall vid upplösning överlämnas till organisation som verkar enligt SVENSKA
FLYGSPORTFÖRBUNDETS och SHF:s syften. Beslut om disposition av SHF tillgångar skall fattas vid den sista
stämman. Detta beslut fattas med enkel majoritet.
§ 10
BESLUT OCH OMRÖSTNING
Med undantag för de i § 8 och 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Omröstning
sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär. Vid omröstning som ej avser val
gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 11
GRENFÖRBUNDSSTÄMMA
Grenförbundsstämma består av ombud för medlemsföreningar. Endast förening som senast före datum som anges i
kallelse till stämman betalat föreskriven årsavgift och i övrigt fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser gentemot SHF
har rösträtt.
Röstberättigad förening har rösträtt enligt nedanstående
förening med
förening med
förening med
förening med

3-8 medlemmar - en röst
9-24 medlemmar – två röster
25-72 medlemmar - tre röster
73 eller fler medlemmar - fyra röster

I rösthänseende avses det antal medlemmar i klubben som under föregående år betalt in medlemsavgift till Svenska
Hängflygförbundet.
§ 12
TIDPUNKT FÖR GRENFÖRBUNDSSTÄMMA SAMT KALLELSE
Ordinarie stämma äger rum varje år efter nyår sådan tid att förening innan ges praktisk möjlighet att behandla
viktiga frågor vid eget årsmöte. Årsstämma skall hållas före 1/5.
Endast de frågor som angivits i kallelsen får upptas till behandling.
Dagen för ordinarie grenförbundsstämma skall utlysas senast vid nyår varvid senaste tidpunkt för att inlämna
motioner skall fastställas. Slutlig kallelse skall utlysas senast fyra veckor före dagen för stämman. Extra
grenförbundsstämma skall utlysas senast fyra veckor före aktuell dag.
§ 13
ÄRENDEN VID ORDINARIE GRENFÖRBUNDSSTÄMMA
Ärenden enligt följande standarddagordning skall minst förekomma:
1.

Mötet öppnas

2.

Fastställande av röstlängd samt godkännande av fullmakter

3.

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

4.

Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt två rösträknare

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.

Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7.

Propositioner och motioner

8.

Fastställande av årsavgift

9.

Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10.

Val av:
a)

Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen

b)

Ledamöter i grenförbundsstyrelsen

c)

Revisorer jämte suppleant

d)

Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 nedan

e)

Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 nedan

11.

Formell del av mötet avslutas

12.

Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar

13.

Övriga föranmälda händelser

§14
FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID GRENFÖRBUNDSSTÄMMA
Rätt att inge förslag till ärende att behandla vid grenförbundsstämma tillkommer styrelsen (propositioner) och
medlemsföreningar (motioner). Motion skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman. Propositioner
och motioner bifogas slutlig kallelse till stämman. Ärendet föreläggs stämman med styrelsens yttrande.
§ 15
VALBARHET OCH RÄTT ATT INGE NAMNFÖRSLAG TILL FUNKTIONÄRER ENL § 13
Valbar vid ovan angivna val är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i förening som är ansluten
till SHF.
Röstberättigad förening har rätt att vid grenförbundsstämman föreslå kandidat för vart och ett av valen.
§ 16
RÄKENSKAPER OCH REVISION
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning väljer grenförbundsstämman en revisor jämte en
suppleant.
Räkenskaperna med tillhörande handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före
grenförbundsstämman. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda en vecka före stämman.

§ 17
SHF STYRELSE, SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Styrelsen består av ordförande och tre till sex ledamöter.
Ordföranden väljs på ett år.
Övriga ledamöter väljs på två år. Om stämman så beslutar kan ledamot väljas på ett år.
Styrelsen fördelar inom sig arbetsuppgifter och utser företrädare för vissa funktioner. Minst följande funktioner
skall vara företrädda av utsedd styrelseledamot: sekreterare, kassör.
Ordföranden samt funktionsansvariga ledamöter som sekreterare och kassör skall alla vara olika personer.
Bland ledamöterna utser styrelsen vice ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande.
§ 18
STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Det åligger SHF styrelse att i enlighet med dessa stadgar bl a
a)

mellan grenförbundsstämmorna leda och samordna SHF verksamhet i enlighet med uppgifter enligt § 2

b)

inom styrelsen utse funktionsansvariga

c)

utse övriga representanter i organisationer, arbetsgrupper, nämnder, kommittéer mm

d)

förvalta SHF tillgångar

e)

samordna och fördela ekonomiska resurser

f)

hålla regelverk för hängflygning aktuellt

g)

hålla tävlingsregler aktuella

h)

utge regler för, samt fastställa rekord

i)

fortlöpande informera grenförbundets klubbar och dess medlemmar om sådant som är av vikt för dessa att
få kännedom om

j)

fortlöpande lämna rapport och protokoll rörande styrelsens arbete till styrelsen för FSF.

k)

underställa ärenden kring omfattande och/eller långfristiga avtal med tredje part, till FSF:s styrelse för
godkännande.

l)

fullgöra de åligganden som anges i RF:s och SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS stadgar

§ 19
FIRMATECKNARE
Styrelsen utser firmatecknare.
§ 20
VALBEREDNING
Valberedningen består av två ledamöter, varav den ene utses att vara sammankallande.
Valberedningen upprättar förslag till kandidater för vart och ett av valen enligt § 13:10 a-d.
Valberedningen har rätt att framlägga egna förslag.
§ 21
UTMÄRKELSER
Styrelsen granskar förslag till utmärkelser som lämnats direkt till SHF och lämnar yttranden och egna förslag till
SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDET.
§ 22
REKORD
Regler för nationella rekord utgår i grunden från FAI Sporting Code men anpassas till svenska förhållanden och
väljs och utformas för praktisk svensk tillämpning. För att godkänna internationella rekord krävs att FAI Sporting
Code följs.
§ 23
DOPING
För Svenska Hängflygförbundet, anslutna föreningar och deras medlemmar, gäller RF:s regler mot doping.
§ 24
BESTRAFFNINGSÄRENDEN
För Svenska Hängflygförbundet, anslutna föreningar och deras medlemmar, gäller RF:s bestraffningsregler.

