Acroflyers MFK
Stadgar
Tidigare stadgar
annulleras härmed

Datum: 2017-02-03

§1 Ändamål
Modellflygklubben(MFK) har till uppgift att inom klubbens verksamhetsområde
arbeta för modellflygsportens utbredning i syfte att samla ungdomar till stimulerande
och fostrande fritidssysselsättning i kamratlig anda.

§2 Firma
MFK:s firma är Acroflyers, Sövde Flygfält, 275 00 Sjöbo och tecknas av de ledamöter
som styrelsen beslutar.

§3 Medlemskap
1 Mom:
Var och en som fyllt 7 år och som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att
ingå som godkänd medlem i MFK.
2 Mom:
Medlemskap beviljas av styrelsen.
3 Mom:
Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock inte vid tävling
representera mer än en klubb i samma gren under samma kalenderår, såvida inte
övergång registrerats.
4 Mom:
Medlemskap kan upphöra genom att medlem bryter mot dessa stadgar eller begär
att beviljas utträde.

§4 Avgifter
Samtliga medlemmar skall till MFK erlägga avgift, som fastställes av årsmötet.

§5 Möten
1 Mom:
Klubbmötet är MFK:s högsta beslutande myndighet. Klubbmöte hålls då styrelsen
finner det behövligt eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar det påfordrar.
Förutom ordinarie årsmöte skall MFK avhålla möte en gång i månaden för att hålla
medlemmar orienterade av tävlingsverksamhet och liknande.
2 Mom:
Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje godkänd medlem. Dock äger ingen
rösträtt i fråga, som rör godkännande eller val av revisorer för vederbörandes
förvaltning.
3 Mom:
Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande såväl den egna som
andra Mfk tillhörande SMFF.
4 Mom:
Beslut fattas på samma sätt som stadgas för SMFF:s rikstämma i SMFF:s stadgar
§4.
5 Mom:
Klubbmötet är beslutsmässigt då minst fem godkända medlemmar är närvarande
förutsatt att mötets hållande vederbörligen kungjorts.
6 Mom:
Klubbmötets hållande skall kungöras senast sex dagar före mötets hållande och på
så sätt som av klubbmötet beslutats.

§6 Styrelse
1 Mom:
MFK:s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i
överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt vederbörligen
fattade beslut.
2 Mom:
Styrelse ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare samt
ytterligare det antal ledamöter klubbmöte beslutar. Styrelsen skall bestå av minst
tre ledarmöter. Samma ledamot kan inneha två uppdrag.
3 Mom:
Styrelsen väljs för den tid som klubbmöte beslutar, dock minst sex månader.
4 Mom:
För samma tid som styrelsens ledarmöter väljs minst en suppleant.

§7 Ekonomisk förvaltning, räkenskaper och revision
1 Mom:
Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet MFK:s medel.
2 Mom:
Kassören gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller styrelsen beslut.
3 Mom:
Räkenskaperna skola vara avslutade och tillgängliga för revidering minst en vecka
före det klubbmöte där räkenskaperna skall behandlas.
4 Mom:
Räkenskaperna skall omfatta den tid klubbmötet beslutar.
5 Mom:
Två revisorer, jämte en suppleant, väljs samtidigt med styrelsen. Dessa skall
revidera räkenskaperna och före det möte då räkenskaperna skall behandlas
avgiva berättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

§8 Upplösning
1 Mom:
För att besluta om MFK:s upplösning skall äga giltighet fodras:
a) att till möte, där fråga om upplösning skall behandlas, skriftligen kallelse
tillställas varje medlem minst en vecka före mötets hållande, varvid i
kallelsen särskilt skall ha angivits att sådan fråga skall förekomma.
b) Att icke fem av klubbens medlemmar röstat emot upplösning.
2 Mom:
Vid eventuell upplösning av MFK, beslutar klubben om fördelning av dess egendom
själv. Slutgiltiga fördelningen ska godkännas med samma princip som ändring av
stadgarna.

§9 Ändringar av Stadgarna
Ändringar av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande klubbmöten,
som hålls med minst två veckors mellanrum.
Beslut om stadgeändring skall delgivas SMFF för yttrande.

§10
Klubbmedlem äger rätt att disponera Sövdeborgs Flygfält för träningsflygning.
All flygning skall ske med stor försiktighet och vakenhet när motor- eller segelplan
startar och landar. Start och landning med radiomodellflygplan skall ske på
radiomodellflygstartbanan.
Radioflygare skall ovillkorligen se till att han aldrig, med sin modell, skär motor- eller
segelplans kurser. Avancerad flygning får ej företagas när motor- eller segelplan
startar och landar.
Vidare får ej avancerad flygning göras över Sjöbo Flygklubb:s, Malmö Segelflygklubb:s
och egna byggnader eller uppställningsplatser enligt gällande separatavtal.

§11
Medlem är skyldig att ta del av de ordningsföreskrifter som gäller för Sövdeborgs
Flygfält. Överträdelser mot dessa föreskrifter kan resultera i avstängning eller
uteslutande av medlem. Dessutom skall medlem rätta sig efter de direktiv som ges, i
samband med träningsflygning på Sövdeborgs Flygfält.

