Stadgar
för Svenska CSA-föreningen
Syfte
Svenska SCA-föreningen är en ideell, politiskt oberoende förening. Huvudsyftet är att vara
en intresseförening kring det amerikanska inbördeskriget. Genom reenactment
(återskapande historia) ger vi våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt historiaintresse och
skapar en meningsfull fritid.
Föreningen vill även ge medlemmarna förutsättningar att utöva svartkrutsskytte. För detta
ändamål hänvisas till Svenska Westernskytteförbundets stadgar
Medlemmar
För att vara medlem i Svenska SCA-föreningen ska man följa de regler som föreningen har
och godkänna de stadgar som är fastslagna av föreningen. vid medverkan på någon av
föreningen arrangerad verksamhet skall förhållningsregler följas. Vid händels att en medlem
missköter de föreskrifter som finns och uppträder på ett sätt som inte är säkerhetsmässigt
eller som skadar föreningens rykte kan styrelsen besluta om uteslutning av medlemmen.
Detta skall då föregås av en muntlig varning och fastställas av en skriftlig uteslutning.
Organisaton
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas någon gång under
perioden mars-april varje år. kallelse till årsmöte skall utlysas minst 4 veckor före mötet.
Motioner kan lämnas in fram till 2 veckor innan mötet och fullständiga handlingar skall finnas
tillgängligt senast 2 dagar före mötet. Samtliga medlemmar som har betalat
medlemsavgiften för året har rösträtt på årsmötet. Sista inbetalning av medlemsavgiften är
således datumet för årsmötet.
● Under årsmötet skall en styrelse väljas där ledamöterna väljes på två år på ett sådant
vis att halva styrelsen väljes vartannat år. Styrelsen ska under året ha minst två
styrelsemöten och genomföra ett årsmöte. Det är valberedningens uppgift att
förbereda ett förslag på ny styrelse.
● Under årsmötet skall beslutas om budget och verksamhetsplan samt medlemsavgift
för kommande verksamhetsår.
● Under årsmötet skall föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
ske samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen.
● För att styrelsen ska vara beslutsmässig skall minst hälften av styrelsen närvara på
ett styrelsemöte
Om föreningen skall läggas ned eller om stadgeändring skall ske måste detta beslutas på
två på varandra följande medlemsmöten varav ett måste vara ett ordinarie årsmöte. Vid
nedläggningn av föreningen skall föreningens tillgångar komma medlemmarna till gagn.

