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CHALMERS DYKARKLUBB, stiftad den 6 mars 1969, har till ändamål att genom
utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och
fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

Medlemskap
§1

Medlem i Chalmers dykarklubb blir man efter att klubben mottagit gällande
medlemsavgift samt att kassören erhållit de uppgifter som behövs för registerhållning
samt inbetalning av avgift till SSDF. Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas
till hedersledamot.

§2

Medlem som vill kvarstå i klubben, skall ha inbetalt årsavgiften senast det datum som
bestämts av årsmötet.

§3

Medlem som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva erlagt årsavgift eller som
eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur CDK. Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän
medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar,
avgiva yttrande i ärendet.
Beslut om uteslutning skall med angivande om orsaken delgivas vederbörande medlem
medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid möte med CDK söka ändring i
styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av
beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt
besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålls närmast efter besvärstidens utgång
och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8
dagar förut kallas medelst rekommenderad skrivelse.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger
det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna årsavgifterna erlagts före besvärstidens utgång.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan
CDK och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

Medlemsavgifter och medlemskort
§4

Medlem erlägger avgift enligt vid ordinarie årsmöte fastställd summa. Hedersledamot är
befriad från avgifter. Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

Deltagande i tävlingar och uppvisningar
§5

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera Chalmers DK.

§6

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar
idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisationer
utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltager.

Ansvar vid dykning
§7

All dykverksamhet sker helt på medlemmens eget ansvar, vare sig dykningen äger rum
enskilt eller i klubbens regi.
Klubbmedlemmen är själv skyldig tillse att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtagas i
samband med dykning.

Sumpningsfond
§8

I syfte att hålla instruktörer vid av CDK hållen dykutbildning skadeslösa i händelse av
förkommen utrustning instiftas en sumpningsfond. Endast förkommen utrustning som
inte täcks av SSDF:s dumpningsfond, försäkringar eller dylikt kan ersättas. Fonden skall
finansieras genom avsättning av medel efter beslut av styrelsen - företrädesvis genom
att en avgift uttages från kurser vilka innefattar dykmoment.
Följande regler skall gälla för fondens förvaltning samt för erhållande av ersättning.
Följande regler skall gälla för fondens förvaltning samt för erhållande av ersättning.
Sumpningsfonden skall förvaltas av CDK:s kassör.
Maximalt innestående belopp skall vara 0,5 basbelopp.
Maximalt ersättningsbelopp skall vara 0,25 basbelopp.
För att ersättning skall utgå skall försiktighet vid handhavande av utrustning ha
iakttagits. Bärgningsförsök skall ha gjorts.
Beslut om ersättning fattas av CDK:s styrelse, efter att kassör, utbildning/SÄK och
materielförvaltare granskat ärendet tillsammans med respektive instruktör.

Styrelsen
§9

CDK:s angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande, kassör,
sekreterare samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utses i sin helhet vid ordinarie
årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

§ 10 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst
hälften av antalet ledamöter är närvarande.
§ 11 Styrelsen skall verka för CDK:s framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordföranden är CDK:s officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar
stadgarnas efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. I
övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock, om icke särskilda skäl för avvikelser föreligger, nedan angivna
åligganden bör tillkomma respektive ledamot.
Sekreteraren:
Föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
Registrera och förvara inkommande skrivelser och om ordföranden icke annorlunda
bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa.
Upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören:
Uppbära alla anslag (avgifter) till och verkställa alla utbetalningar för CDK.
Föra fullständig kassabok över CDK:s räkenskaper.
Föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införas av CDK:s
medlemmar förvärvade priser.
Om styrelsen icke annorlunda bestämmer förvara nämnda priser.
Till betryggande belopp försäkra CDK:s idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter.
Förvalta CDK:s sumpningsfond, vilken regleras i § 8.
Materielförvaltaren:
Omhänderta all materiel och svara för att densamma är i brukbart skick.
Vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av
materiel.
Biträda kassören vid upprättande av inventarieförteckning.
Utbildning/SÄK:
Planera och leda utbildningsverksamhet i CDK:s regi.
Ansvara för att CDK:s säkerhetsutrustning fungerar och finns med på utfärder.
Ansvara för att säkerhetsansvarig finns med på varje utfärd.
Informationsansvarig:
Tillse att klubbens hemsida hålls uppdaterad.
Ansvara för att information om dykutfärderna når medlemmarna i god tid.
§ 12 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Möten
§ 13 Med CDK hålles dels ordinarie årsmöte i februari månad dels extra möten när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse
till ordinarie möte skall utfärdas senast 3 veckor före mötet.
§ 14 Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter alternativt är hedersledamot.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigade medlemmar har yttrande- och
förslagsrätt.
§ 15 Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 16 Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:
1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
2. Val av
a: Ordförande för mötet.
b: Sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Mötets öppnande.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens berättelser.

7. Revisorernas berättelser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser, utgående ifrån
att kårens revisorer ej har något att invända före nästföljande årsmöte..
9. Val av
a: CDK:s styrelse för en tid av ett år.
b: En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år – vari styrelsens
ledamöter ej får deltaga.
c: Val av valberedning med en sammankallande och två ledamöter.
10. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före
mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning skall väckas minst 30 dagar
före mötet.
11. Övriga frågor.
12. Fastställande av medlemsavgift samt förseningsavgift.
13. Mötets avslutande.

Verksamhets- och Räkenskapsår samt revision
§ 17 Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande
årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden från l januari till 31 december. Räkenskaperna jämte
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm tillhandahålles revisorn
senast i januari månad. På anmodan av kårens revisorer tillhandahålles också dessa med
ovan nämnda handlingar.
§ 18 Revisorn åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret, samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två
dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut
§ 19 Beslut fattas med acklamation eller avgöres med votering, öppen eller sluten. Vid
votering bestäms utgången - utom i frågor som omförmäles i §21 - genom enkel
majoritet.
Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, det förslag gälla som
biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 20 Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

Stadgefrågor
§ 21 Förslag om ändring av dessa stadgar eller om CDK:s upplösning får endast vid ordinarie
årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av
minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 22 Beslut om upplösning av CDK skall innehålla föreskrift om användning av klubbens
tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas
respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.
§ 23 Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och
anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga
i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren äro ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter
och anvisningar finnas tillgängliga vid behov för föreningens medlemmar.

