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Allmänna bestämmelser
§1

Föreningens namn är Chalmers Dykarklubb, förkortat CDK.

§2

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§3

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap Riksidrottsförbundets
stadgar) med särskild inriktning på sportdykning, primärt för studenter vid Chalmers
Tekniska Högskola. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt
verka för en dopingfri idrott.

§4

Föreningens firma tecknas av Ordförande och Kassör var för sig.

§5

Verksamhetsåret omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

§6

Räkenskapsåret är detsamma som verksamhetsåret.

§7

Föreningen är medlem i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och är därigenom även
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är ansluten till Chalmers
Studentkår (ChS) som en kårförening.

§8

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Medlemskap
§9

För att bli medlem i Chalmers Dykarklubb krävs att föreningen mottagit gällande
medlemsavgift, och fått de uppgifter som krävs för föreningens medlemsregister samt
anslutning till SSDF. Genom beslut av ordinarie föreningsstämma kan medlem bli vald
till hedersmedlem.

§ 10

Medlem:
1. Är skyldig att betala av föreningsstämman beslutad medlemsavgift.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
2. Är skyldig att följa föreningens stadgar och av föreningen fattade beslut.
3. Har rätt till information om föreningens angelägenheter. Detta inkluderar men är
inte begränsat till: stadgar, mötesprotokoll från föreningsstämma, mötesprotokoll
från styrelsemöte, information om föreningens arrangemang.
4. Får inte utan styrelsens medgivande representera Chalmers Dykarklubb.

§ 11

Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap i Chalmers Dykarklubb ska meddela detta
skriftligen till styrelsen. Medlemskapet upphör då omedelbart.

§ 12

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat
att betala medlemsavgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning behandlas av styrelsen. Uteslutning får inte ske innan styrelsen
har informerat medlemmen i fråga om hur styrelsen anser medlemmen misskött sitt
medlemskap. Samtliga uteslutningar ska fastställas av nästkommande föreningsstämma.

Ansvar vid dykning
§ 13

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

Styrelsen
§ 14

CDK:s angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice
ordförande, kassör, sekreterare samt minst tre övriga ledamöter. Styrelsen utses i sin
helhet vid årets sista ordinarie föreningsstämma bland röstberättigade medlemmar.

§ 15

Styrelsen ska verka för CDK:s framåtskridande och tillvarata dess intressen. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande.

§ 16

Ordföranden
Ordföranden är CDK:s officiella representant, leder styrelsens arbete och förhandlingar,
samt övervakar stadgarnas efterlevnad.
Ordföranden ansvarar för:
• Att beslut som är fattade av föreningen genomförs.
• Vid årets slut upprätta verksamhetsberättelse.
Vice Ordförande
Vice Ordförande ansvarar för:
• Överta ordförandens åligganden i ordförandens frånvaro.
Kassören
Kassören ansvarar för:
• Föreningens ekonomi, och sköter föreningens löpande bokföring.
• Att vid årets slut upprätta årsredovisning, innehållande bokslut samt ekonomisk
berättelse.
• Att föra medlemsmatrikel.
Sekreteraren
Sekreteraren ansvarar för:
• Att föra och förvara protokoll över föreningsstämmor och styrelsemöten.

§ 17

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Föreningsstämman
§ 18

Ordinarie föreningsstämma ska hållas två (2) gånger per år. Årets första ordinarie
föreningsstämma ska hållas under februari eller mars månad, årets sista ordinarie
föreningsstämma ska hållas i november eller december månad.
Tidpunkt och plats för föreningsstämma beslutas av styrelsen. Kallelse till
föreningsstämma ska skickas ut senast fyra (4) veckor före stämman. Dagordning,
motioner, propositioner, samt eventuella andra möteshandlingar så som förslag på
verksamhetsplan och budget ska skickas ut senast två (2) veckor före stämman.
Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet genom acklamation eller votering,
öppen eller sluten. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid sluten
votering eller personval då lotten avgör.

§ 19

Rösträtt tillkommer medlem som betalat årets medlemsavgift eller är hedersmedlem.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

§ 20

Alla medlemmar har motionsrätt till föreningsstämman. Motion ska vara styrelsen till
handa tre (3) veckor innan föreningsstämman.

§ 21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 22

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande.
2. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
3. Val av
a. Ordförande för stämman.
b.Sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Behandling av i tid inkomna propositioner och motioner.
7. Övriga frågor.
8. Stämmans avslutande.

§ 23

Vid årets första ordinarie föreningsstämma ska utöver de punkter nämnda under §22
även följande ärenden behandlas:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, samt bokslut för det
senaste verksamhetsåret.
2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
3. Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse.

§ 24

Vid årets sista ordinarie föreningsstämma ska utöver de punkter nämnda under §22 även
följande ärenden behandlas:
1. Val av
a. CDK:s styrelse för en tid av ett år.
b.Revisorer och revisorssuppleanter enligt §26 för en tid av ett år.
c. Valberedning med en sammankallande och två ledamöter.
2. Fastställande av medlemsavgift samt förseningsavgift för kommande
verksamhetsår.
3. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

§ 25

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst en
fjärdedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. Sådan begäran ska
framställas skriftligen till styrelsen och ska innehålla skälen till begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma ska den inom två (2)
veckor kalla till ett sådant möte som skall hållas inom fyra (4) veckor från kallelsens
utfärdande. Kallelse med dagordning ska skickas till föreningens medlemmar senast en
(1) vecka innan stämman. Vid extra föreningsstämma får utöver följande punkter endast
det som föranlett stämman upptas till behandling:
1. Stämmans öppnande.
2. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
3. Val av
a. Ordförande för stämman.
b.Sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Stämmans avslutande.

Revisorer
§ 26

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utses av föreningsstämman minst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2
revisorssuppleanter. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast två veckor före
verksamhetsårets första ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning,
balansräkning och förvaltningsberättelse.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till föreningens medlemmar anslå
revisionsberättelse senast tre dagar före föreningsstämman.
Revisorer får ej inneha plats i styrelsen och ska vara oberoende av dem som de har att
granska.

Valberedning
§ 27

Föreningens valberedning ska bestå av en sammankallande och minst två övriga
ledamöter. Valberedningen ansvarar för att till årets sista föreningsstämma lämna förslag
på nästkommande styrelse. Valberedningen ska till föreningens medlemmar anslå sitt
förslag senast två (2) veckor före föreningsstämman.

Stadgefrågor
§ 28

För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen krävs beslut av två på
varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. Beslut om stadgeändring
eller upplösning måste fattas med minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade
medlemmar. Förslag om ändring av stadgar eller upplösning av föreningen ska väckas
senast fyra (4) veckor före stämman.

§ 29

Beslut om upplösning av CDK ska innehålla föreskrift om användning av klubbens
tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande ändamål och ska omedelbart delgivas
respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och
föreningsstämmans protokoll åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinstoch förlusträkningar.

§ 30

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets samt Chalmers Studentkårs stadgar
och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar,
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

