STADGAR FÖR
WISBY BOLLKLUBB.

ANTAGNE 6 AUGUSTI 1879
OCH
ÄNDRADE 14 JUNI 1902

VISBY
GOTTLÄNNINGENS TRYCKERI
1903

§1.
Klubbens ändamål är att genom öfningar underhålla och väcka lust för de
gotländska folklekarne samt annan idrott.
§2.
Klubbens angelägenheter ombesörjes af en styrelse bestående af:
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Hvilka hvar för sig väljas: derjämte väljass två suppleanter, hvilka i mån af
behof inträda i de förras ställe. Ledamöterna i styrelsen väljas för ett år, Och
kunna återväljas.
§3.
Förslag till ny ledamot framställes vid sammanträde af någon förutvarande
medlem.
§4.
Röstning sker antingen öppet eller slutet och bestämmes utgången genom enkel
röstöfvervikt. Utom vid förändring af stadgarne och vid inval af nya ledamöter.
Då två tredjedels röstöfvervikt erfordras.
Vid val af styrelse och revisorer gäller enkel röstöfvervikt.
Vid lika röst antal eger ordföranden utslagsrätt.
Sluten röstning skall ske vid inval af ledamöter.
Val af styrelse och revisorer med suppleanter samt vid ändring af stadgarne.
Klubben är beslutsför, då minst 7 ledamöter äro närvarande.
§5.
Ordföranden åligger att leda förhandlingarne vid klubbens sammankomster,
tillse verkställigheten af dess beslut, samt att hafva uppsigt öfver klubbens
angelägenheter.
Vice ordföranden åligger att vid ordförandens frånvara o fullgöra hans
skyldigheter samt hafva vård om och ansvara för klubbens attiralj.
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid alla sammanträden samt föra
matrikel öfver klubbens ledamöter.
Skattmästaren åligger att inkassera och förvalta klubbens penningmedel samt
föra kassabok, årets räkenskaper skola var afslutade för granskning före 15
februari följande år.
§6.
För granskning af styrelsens förvaltning väljas årligen tvänne revisorer samt 2
suppleanter.
§7.
I mars månad hvarje år hålles på styrelsens kallelse ordinarie sammanträde,
hvarvid förekommer:
1. Redogörelse för klubbens verksamhet under det tilländalupna året.

2. Revisorernas berättelse.
3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Val af ny styrelse och suppleanter.
5. Val af revisorer och suppleanter.
6. Inval af nya ledamöter.
7. Samt behandling af öfriga förekommande ärenden.
§8. Styrelsen eger rätt att kalla klubbens ledamöter till extra sammanträde då
sådant anses nödigt.
§9.
Nyinvald ledamot erlägger en inträdesafgift af 2 kronor samt från och med nästa
år en årsafgift af I krona.
§10.
Hvarje ledamot är skyldig att iakttaga klubbens stadgar och de regler. Som
komma att bestämmas för öfningarne.
§11.
Öfning hålles om väderleken så tillåter en gång i veckan, Hvartill ordföranden
utfärdar kallelse.
§ 12.
Hedersledamöter inväljes enligt § 4 och hafva tillträde till klubbens öfningar och
sammankomster.
§13.
Ledamot, som icke uti tvenne på hvarandra följande år inbetalt sin årsafgift, är
från klubben utesluten.
§14.
Ledamot, som vill ur klubben afgå, göre anmälan hos styrelsen.
§15.
Ändring af stadgarne får icke afgöras förr än vid sammanträdet näst efter det,
vid hvilket förslaget dertill blifvit väckt
Utskrivet av ordförande
Inge Sandström
Visby den 2004-12-29

