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Stadgar 

l.Syfte 
§ 1 Syftet är att i Södra Sverige förena schweizare och 

vänner till Schweiz, att upprätthälla schweiziska 
traditioner och erbjuda möjlighet till utbyte av ideer. 
Tillsammans med ambassaden observerar vor klubb 
de sociala intresseno för schweizare i Sverige. 
Eftersom det inte längre finns ett konsulat i Malmö 
kan detta fä lite högre betydelse. 
Vor klubb är politisict och Iconfessionellt neutral. 

2. Medlemmar 
§ 2 Klubben bester ov schweiziska medborgare och 

vänner till Schweiz, som har fyllt 18 är. 
Det finns familjemedlemmar, enskilda medlemmar 
och medlemmar som sponsorer. 

§ 3 Ärsmötet kan pä förslag av styrelsen utnämna 
hedersmedlemmar. 

3. Inträde, utträde, uteslutande 
§ 4 Om en person har betalat ärsbidraget, är den 

omedelbart medlem i vor Schweizerklub. 
§ 5 Utträde ur klubben skall lämnas skriftligen till 

styrelsen. 
§ 6 Styrelsen kan utesluta en medlem, vars beteende 

kan skada klubbens anseende. 
Vederbörande medlem kan besvära sig till ärs
mötet. Detta kan med en majoritet äterkalla 
styrelsens beslut. 

4. Administration 
§ 7 Styrelsen skall leda klubbens verksamhet i eniighet 

med stadgarna och beslutar i situationer som inte 
nämns i stadgarna. 
Presidenten och majoriteten av styrelsen mäste 
vara schweiziska medborgare. 

§ 8 President, kassör och revisor liksom alla andra 
medlemmar i styrelsen och valberedningen väijs 
av ärsmötet för 1 är. 

§9 De enskilda funktionerna har följande uppgifter: 
Presidenten företräder klubben utöt och ser till att 
klubben har ett enhetligt utseende (även i 
elektroniska medier). 
Han förelägger ärsmötet en ärsberättelse. 
Kossören sköter bokföringen och förelägger 
ärsmötet den ärliga kassarapporten. 

§ 10 Kon Presidenten eller kassören ej längre utöva sin 
funktion, bestämmer styrelsen 1 majoritetsbeslut 
om vilken styrelsemedlem som skall ersätta denna 
from till nästa ärsmöte. 

§ 11 Finansiella ätagande i klubben kräver underskrift 
av Presidenten och av en annan styrelsemedlem. 

§ 12 Kontrollen av bokföring och klubbens tillgängar 
utförs av en revisor. 
Pä förslag av revisor beslutar ärsmötet om 
beviljonde av ansvarsfrihet för styrelsen för det 
gängna räkenskapsäret. 

5. Ärsmöte 
§ 13 Under forste kvartalet varje är skall hällas ett 

ordinarie ärsmöte. I detta har klubbens 
medlemmar röst- och valrött. 
Inbjudan till ärsmötet skall innehälla dagordningen 
och sändas till medlemmarna ätminstone 14 dagar 
före mötet, tillsammans med ansökningar om 
revision av stadgarna. 
Beslut fattas med enkel majoritet. 

§ 14 Styrelsen fär kalla till utomordentligt ärsmöte. En 
sädan mäste ocksä sammankallas av styrelsen om 
minst 1 /3 av medlemmarna begör detta skriftligen. 

5. Ärsavgifter 
§ 15 Ärsmötet fattar beslut om ärsavgifterna som 

styrelsen föreslär. 
7. Valberedning 
§ 16 Ärsmötet utser ärligen en valberedning, bestäende 

av minst 1 medlem, vilken lämnar Over till ärsmötet 
en lista med förslag Over styrelseledamöter och 
revisor som ska väljas. 

8. Upplösning 
§ 17 Upplösningen av klubben kan endast ske när minst 

1/3 av medlemmarna detta begär skriftligen och 
för detta sammankallas ett utomordentligt ärsmöte. 

§ 18 Vid beslut om upplösningen har Presidenten, 
kassören och revisorn tillsammans i uppdrag oft 
likvidera klubbens tillgängar och skulder. 
Förmögenheten skall deponeras i den schweiziska 
ambassaden i Stockholm, som vidarebefordror det 
till en stödfond för schweizare i södra Sverige. 

Dessa stadgar godkändes vid ärsmötet i 
Stoffanstorp den 6 mors 2016 
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