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Grundläggande bestämmelser
§1

Mål och inriktning

Svenska Bänkskytteförbundet skall främja utveckling och spridning av kvalitetshöjande material och teknik inom
området vapen och skytte
Bänkskytteförbundet skall vidare verka för att:
- Bänkskyttet i någon form blir tillgängligt för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars
och ens värderingar.
- Bänkskyttet kan fungera som internationellt kontaktmedel, varvid alla människors lika värde respekteras.
- Bänkskyttet ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande
eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
- Bänkskyttet blir utvecklande för individen i alla avseenden.

§2 Uppgift
Svenska Bänkskytteförbundet skall främja, utveckla och samordna bänkskytte och närliggande skytteformer.
Förbundet skall verka för ett nationellt och internationellt enhetligt bänkskytte. Förbundet skall vara
intresseorganisationer, myndigheter och enskilda personer behjälpliga med sakkunskap och information.

§3 Omfattning och organisation
Svenska Bänkskytteförbundet är bänkskyttesportens högsta nationella organisation, med årsstämman som högsta
beslutande organ. Förbundet består av ideella föreningar och enskilda personer med intresse för bänkskytte.

§4 Verksamhets- och räkenskapsår
Svenska Bänkskytteförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med
den 30 juni påföljande år.

§5 Förfarande vid stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall avges skriftligt senast när kallelse sker till den årsstämma, som skall behandla
förslaget. Rätt att avge förslag tillkommer organisation eller enskild person, som är ansluten till Svenska
Bänkskytteförbundet. För bifall till förslag om stadgeändring fordras beslut av årsstämman genom omröstning med
minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

Allmänna bestämmelser
§6 Medlemskap
Alla skytteintresserade personer med bänkskytteinriktning kan ansöka om medlemskap, som erhålls efter prövning
av styrelsen. Förening kan upptas som medlem om följande villkor är uppfyllda:
- Ansökan om medlemskap är skriftlig och åtföljs av föreningens stadgar.
- Föreningen har bänkskytte på sitt program.
- Föreningens namn eller inriktning inte är olämpliga, med hänsyn till Svenska Bänkskytteförbundets mål och
bestämmelser.
- Föreningen har betalt de avgifter, som årsstämman har fastställt.
§7 Utträde eller uteslutning av förening eller enskild medlem
Medlem (förening eller enskild person), som önskar utträda ur Svenska Bänkskytteförbundet, skall skriftligen
anmäla detta. Medlem som inte har betalt avgifter till förbundet under två på varandra följande år, får anses ha
utträtt ur förbundet. Utan att anmälan om utträde föreligger, får förbundet utesluta medlem, som trots påminnelse
underlåter att följa vad som föreskrivs i förbundets stadgar, underlåter att rätta sig efter beslut som i vederbörlig
ordning har fattats av styrelsen eller annars påtagligt motarbetar förbundets intressen. För beslut i fråga om
uteslutning krävs att skälen härför redovisas samt att medlemmen har beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen
angiven tid.
§8 Styrelsens sammansättning
Svenska Bänkskytteförbundet har sitt säte där ordföranden är bosatt. Styrelsen består av ordförande och fyra
ledamöter valda av årsstämman samt med personliga suppleanter. Ordförande väljs för en tid av två år. Ledamöter
väljs för en tid av två år, hälften av ledamöterna jämte ordföranden ena året och resterande ledamöter nästa år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, tävlingsansvarig samt två personer som skall teckna
förbundets firma. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två ledamöter så begär. Kallelse till
styrelsemöte skall vara skriftlig och ske minst två veckor i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga
ledamöter och suppleanter har kallats och minst tre ordinarie ledamöter eller suppleanter infunnit sig, inklusive
ordförande eller vice ordförande. Röstning sker alltid öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§9 Årsstämma
Ordinarie årsstämma skall hållas före första tisdagen i augusti månad. Kallelse och föredragningslista skall sändas
till medlemmar minst en månad före stämman. Följande frågor skall behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för stämman
2. Fråga om kallelse till stämman har skett i laga ordning
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val enligt §8 i stadgarna
8. Val av två ordinarie revisorer för ett år
9. Val av två revisorssuppleanter för ett år
10. Val av valberedning för ett år
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Ärenden framlagda av styrelsen
13. Till styrelsen inkomna ärenden
14. Övriga ärenden
Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall lämnas till revisorerna senast två veckor före stämman.
§10 Upplösning
Vid upplösning av förbundet skall samma förfarande gälla som vid stadgeändring (§5), dock skall krävas beslut av
två på varandara följande årsstämmor med minst ett års mellanrum. Vid upplösning skall förbundets tillgångar
tillfalla fond för cancerforskning eller annan likvärdig fond.

