
STADGAR FÖR SVENSKA LUFFARSCHACKFÖRBUNDET
GÄLLANDE FR.O.M. DEN 5 FEBRUARI 2011

§ 1 Förbundet grundades den 2 februari 1958 av Bertil Bokelius, Gösta Ekman och Jan Åhlén.

NAMN

§ 2 Förbundets namn är Svenska Luffarschackförbundet.

ÄNDAMÅL

§ 3 Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, är ideellt och har till ändamål att 
nationellt och internationellt främja och stödja de spel som bygger på spelidén fem-i-rad.
Förbundet skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande 
och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlem intages i förbundet av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av 
inträdesavgift, om sådan avgift fastställs av Ordinarie Förbundsstämman.
Styrelsen får uppdraga åt lokalförening eller särskild person att intaga medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer 
att motarbeta förbundets intressen.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut av Ordinarie Förbundsstämman får person på förslag av Styrelsen, kallas 
ständig medlem eller hedersmedlem i förbundet.

§ 5 Medlem som vill utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och 
medlemmen anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet.
Medlem som ej erlagt ny årsavgift under verksamhetsårets två första månader anses ha 
begärt sitt utträde ur förbundet.

§ 6 Förbundsmedlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att medlemmen har 
försummat att betala stadgade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål 
eller uppenbarligen skadat förbundets intressen.
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss 
av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
Beslut om uteslutning kan överklagas till nästkommande ordinarie förbundsstämma.

MEDLEM

§ 7 Medlem; har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om förbundets angelägenheter,
skall följa förbundets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ 
inom förbundet,
Har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning, då det inte rör
sig om dokumenterade skulder till vederbörande.

§ 8 Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Ordinarie Förbundsstämman.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Ordinarie Förbunds-
stämman. Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Styrelsen kan besluta om befrielse från Årsavgiften för ett år.
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§ 8 Ny medlem betalar introduktionsmedlemsavgift. Ny medlem, vilken betalar sin 
forts. introduktionsmedlemsavgift efter den första september ett år räknas som medlem i 

förbundet även för nästkommande år.

§ 9 Medlemskap är aktivt. Aktiv medlem har rätt att deltaga i av förbundet sanktionerade 
tävlingar under de former som är vedertagna.
Ordinarie förbundsstämman kan besluta om undantag från denna regel beträffande vissa 
tävlingar.
Ständig medlem liksom hedersmedlem jämställs med aktiv medlem.

§ 10 Förbundet skall verka för bildandet av lokalföreningar och lokala sällskap anslutna till 
förbundet.
Lokalförenings stadgar skall godkännas av förbundet. Lokalförening och lokalt sällskap har 
rätt att ta ut medlemsavgifter för egen administration.
Ständig medlem liksom hedersmedlem har rätt att tillhöra valfri förening eller valfritt 
sällskap utan att behöva erlägga någon avgift till föreningen eller sällskapet.
Ordinarie Förbundsstämman fastställer regler för godkännande av förening eller sällskap.

STYRELSEN

§ 11 Förbundets angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka för förbundets 
framåtskridande samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.
Mellan två Ordinarie Förbundsstämmor är Styrelsen högsta beslutande organ inom 
förbundet.
Det åligger Styrelsen särskilt att:
1/ Tillse att för förbundet bindande regler iakttages,
2/ verkställa av Ordinarie Förbundsstämman fattade beslut,
3/ planera, leda och fördela arbetet inom förbundet,
4/ förbereda Ordinarie Förbundsstämman.

§ 12 Styrelsen består av ordförande och fyra - åtta övriga ledamöter
jämte tre - fem suppleanter.

§ 13 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Ordinarie Förbundsstämman bland förbundets 
aktiva medlemmar för tid som anges i § 22.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den 
mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och 
med nästföljande Ordinarie Förbundsstämma.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningar som behövs.

§ 14 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så 
bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga medlemmar kallats till sammanträdet och minst 
hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 15 Ordföranden är förbundets officiella representant. Ordföranden leder Styrelsens 
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl förbundets stadgar som övriga för 
förbundet bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice 
ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens 
ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.
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§ 16 Firman tecknas av kassören eller ordföranden, eller om Styrelsen så bestämmer, av två 
styrelsemedlemmar gemensamt eller av särskilt utsedd person.

VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 17 Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Ordinarie Förbundsstämman till och med Ordinarie 
Förbundsstämman påföljande år.

REVISION

§ 18 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna förbundets räkenskaper, förbundsstämme- och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del 
av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste 
räkenskapsåret, senast en månad före Ordinarie Förbundsstämman.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
14 dagar före Ordinarie Förbundsstämman.

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 19 Med förbundet hålls Ordinarie Förbundsstämma någon gång under verksamhetsårets första 
fyra månader.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för Ordinarie Förbundsstämma.
Kallelse till Ordinarie Förbundsstämman översänds till medlemmarna senast en månad 
före.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för 
medlemmarna senast en vecka före Ordinarie Förbundsstämman.
Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, förslag från Styrelsen samt 
förslag som i tid inlämnats till Styrelsen av enskild medlem eller godkänd förening eller 
godkänt sällskap skall utsändas till samtliga på stämman röstberättigade medlemmar, senast 
7 dagar före stämman.

§ 20 Aktiv medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till förbundet och som 
under året fyller minst 15 år, eller är hedersmedlem, har rösträtt på Ordinarie Förbunds-
stämma eller extra förbundsstämma om förbundet hade färre än 100 aktiva medlemmar den 
31/12 året före aktuell förbundsstämma.
Om förbundet hade mellan 100-500 aktiva medlemmar den 31/12 året före aktuell 
förbundsstämma utses representanter med rösträtt till stämman av godkända föreningar och 
sällskap enligt följande:
1 representant om föreningen eller sällskapet hade minst 5 aktiva medlemmar den 31/12 
året före förbundsstämman, samt 1 representant för varje ytterligare 5 aktiva medlemmar
hos föreningen eller sällskapet. 10 medlemmar ger således 2 representanter,
15 medlemmar - 3 representanter osv.
Om förbundet hade fler än 500 aktiva medlemmar den 31/12 året före aktuell förbunds-
stämma utses representanter med rösträtt till stämman av godkända föreningar och sällskap 
enligt följande:
1 representant om föreningen eller sällskapet hade minst 10 aktiva medlemmar den 31/12 
året före förbundsstämman, samt 1 representant för varje ytterligare 10 aktiva medlemmar
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§ 20 hos föreningen eller sällskapet. 20 medlemmar ger således 2 representanter,
forts. 30 medlemmar - 3 representanter osv.

Varje medlem, som har rösträtt på Ordinarie Förbundsstämma eller på extra förbunds-
stämma, har endast rätt till en röst.
Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

§ 21 Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
stämman.

§ 22 Ordinarie Förbundsstämman är förbundets högsta instans.
Därvid skall följande ärenden behandlas.

1. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman.
2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera stämmoprotokollet, 

samt fungera som rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste 

verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen, för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av

a) Förbundets ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b) övriga ledamöter av Styrelsen, för en tid av ett år.
c) tre-fem suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av ett 

år.
d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara 

sammankallande.
f) chefredaktör för förbundets tidskrift.
g) internationell kontaktman.
h) tävlingskommitté som skall kontrollera att förbundets spel- och tävlings-regler 

efterlevs vid av förbundet sanktionerade tävlingar.
12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av 

enskild medlem eller ansluten lokalförening senast 21 dagar, dock för förslag om 
stadgeändring eller upplösande av förbundet senast 30 dagar, före stämman.

13. Övriga frågor.

EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA
§ 23 Styrelse får kalla förbundets medlemmar till extra förbundsstämma om sådan stämma 

behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra förbundsstämma, när revisorerna med 
angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en 
tiondel av förbundets aktiva medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till stämman, får den som krävt stämma kalla 
till denna.
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