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§ 1  Lunds Akademiska Schackklubb (LASK) har sitt säte i Lunds kommun och har som ändamål att 
bedriva schack- och idrottsverksamhet i enlighet med Sveriges Schackförbunds och Sveriges 
Riksidrottsförbunds verksamhetsidé, vision och värdegrund med särskild inriktning på 
schackverksamhet och motionsidrott. Glädje och gemenskap är nyckelord för verksamheten, för att 
medlemmarna ska kunna ha roligt, utvecklas, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet 
ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Alla har rätt att vara med utifrån sina förutsättningar – 
oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Klubben 
ska verka för god etik och moral samt mot mobbning, våld och fusk samt en god verksamhetsmiljö fri 
från alkohol och tobak. 

 

§ 2   Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. LASK är 
ansluten till Skånes Schackförbund och Korpen Skåne - därmed till Sveriges Schackförbund, Skånes 
Idrottsförbund, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. Klubben är 
skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa organ. 

 

§ 3   Medlemskap kan vinnas av varje för verksamheten intresserad person. Medlem som önskar utträda ur 
klubben ska skriftligen meddela detta till styrelsen. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två 
på varandra följande år, kan föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Medlem som fyllt 12 
år och varit medlem i minst 60 dagar före mötet samt betalat sin medlemsavgift, har rösträtt på 
valmöte, årsmöte och extra årsmöte. 

 

§ 4  Som hedersledamot eller hedersordförande kan väljas person, som särskilt gagnat klubbens 
verksamhet eller på annat sätt gjort sitt förtjänt därav. Hedersledamot och hedersordförande erlägger 
inte medlemsavgift. 

 

§ 5  Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
  

§ 6  Klubbens organ utgöres av valmötet, årsmötet, extra årsmötet och styrelsen. 
 

§ 7  Valmöte äger rum under december månad och därvid gäller följande dagordning:  
 1. Förklaring att valmötet är stadgeenligt utlyst;  2. Val av två justeringsmän;  3. Val av 

mötesordförande;  
 4. Val av mötessekreterare;  5. Fastställande av dagordning;  6. Fastställande av medlemsavgifter;  
 7. Val för kommande verksamhetsår:  7a) Ordförande;  7b) Kassör;  7c) Fem styrelseledamöter;  
 7d) Två styrelsesuppleanter;  7e) Två revisorer;  7f) En revisorssuppleant;  7g) Sammankallande i 

valberedningen;  7h) Två ledamöter i valberedningen;  8. Övriga ärenden. 
 

§ 8  Ordinarie årsmöte äger rum under februari månad och därvid gäller följande dagordning: 
 1. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst;  2. Val av två justeringsmän;  3. Val av 

mötesordförande;   
 4. Val av mötessekreterare;  5. Fastställande av dagordning;  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska redovisning;  7. Revisionsberättelsen;  8. Fastställande av balansräkning;  9. Fråga om 
ansvarsfrihet för den avgående styrelsen;  10. Information om styrelsens arbetsplan för pågående 
verksamhetsår;  11. Övriga ärenden. 

 

§ 9  Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den så finner lämpligt eller då minst tio medlemmar skriftligen så 
begär. I det senare fallet skall mötet utlysas inom en månad efter framställningen. Årsmöte hålles ej 
tiden 20 juni—20 augusti eller 20 december—10 januari. 

 

§ 10  Valmöte, ordinarie årsmöte och extra årsmöte ska utlysas på LASK:s hemsida minst 10 dagar i förväg. 
Vid extra årsmöte skall de ärenden som föranlett utlysningen ska anges på förslag till dagordning. 

 

§ 11  Styrelse utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Klubbens firma tecknas av styrelsen 
gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt 
eller till en eller flera särskilt utsedda personer. 

 

§ 12  Det åligger styrelsen att förbereda valmöten och årsmöten, att till årsmötet inkomma med skriftlig 
berättelse över klubbens verksamhet under det gångna verksamhetsåret, att utse de kommittéer och 
funktionärer som verksamheten kräver, samt att i övrigt handlägga klubbens angelägenheter. För 
beslut i styrelsen krävs att tre ledamöter är närvarande. 

 

§ 13  Det åligger revisorerna att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning samt att till årsmötet 
inkomma med revisionsberättelse. Avgår ordförande eller kassör under löpande verksamhetsår 
företages revision. 

 
 
 
§ 14  All omröstning vid valmöten, årsmöten och styrelsemöten sker öppet, såvida ej sluten votering 

begäres. Vid öppen omröstning och lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning 



och lika röstetal skiljer lotten. Valbar och röstberättigad vid valmöte och årsmöte är klubbmedlem. Vid 
val till styrelse gäller att den blir vald, som i första omröstningen erhållit minst hälften av de avgivna 
rösterna. Blank röstsedel räknas härvid icke. Vid andra omröstningen gäller enkel majoritet. Skulle vid 
första omröstningen fler tre personer ha erhållit minst hälften av de avgivna rösterna att de är valda 
som erhållit flest röster. Vid lika röstetal till den sista styrelseposten företas en andra omröstning som 
ovan. Vid val till annan befattningshavare än styrelseledamot gäller enkel majoritet i första 
omröstningen. Röstning får ej ske med fullmakt. 

 

§ 15  För beslut om klubbens upplösande erfordras 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra 
följande årsmöten, vilka ska var utlysta på stadgeenligt vis. Mellan dessa årsmöten ska minst 14 
dagar förflyta. Vid det andra mötet ska beslut om disposition av klubbens tillgångar fattas. Kan 
tillgångarna ej överföras till en schack- eller idrottssammanslutning med anknytning till Lund, ska de 
deponeras hos distrikts- eller riksorganisation tills dess en ny klubb med motsvarande verksamheter 
bildas. 

 

§ 16  För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande 
stadgeenligt utlysta årsmöten. Mellan dessa möten ska minst 14 dagar förflyta. 


