
STADGAR FÖR SLIS                                                                 2007-08-18

§ 1 Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt, förkortat SLIS är en intresseförening främst för 
 stuntintresserade modellflygare. Övriga modellflygare är även välkomna.
§ 2 Föreningen är fristående från andra föreningar och klubbar, men skall eftersträva ett gott förhållande 
 till Sveriges Modellflygförbund, Svenska Flygsportförbundet, samt länsförbunden.
§ 3 Föreningen skall, i den utsträckning det är möjligt, bedrivas ideellt utan kommersiella hänsyns-
 taganden eller intressen.

MÅLSÄT TNING
§ 4 Föreningens målsättning är att vidtaga åtgärder som:
 - Ökar intresset för Stunt.
 - Förbättrar kontakten mellan stuntintresserade. T.ex. genom att medlemmar arrangerar träffar.
 - Håller nere kostnaderna för utövande av Stunt.
 - Ökar kunskaperna om Stunt.
 - Höjer stuntflygandets status.
 - Möjliggör utgivning av ett medlemsblad.
 - I övrigt påverkar all stuntverksamhet i en positiv riktning.

MEDLEMSBLAD
§ 5 Föreningens medlemsblad heter LINA e.dyl., och finansieras med hjälp av medlemsavgiften.
§ 6 En av styrelsen vald redaktör ansvarar för LINA. Redaktören bör helst ej ingå i styrelsen.
§ 7 Redaktören utformar LINA självständigt med hänsyn till all förekommande linflygverksamhet. 
 Redaktören är dock skyldig att:
 - Införa medlemsförteckning med namn, adress och telefonnummer, ev. e-postadress en gång per år.
 - Införa kontinuerlig information om adress och telefonnummer för nya medlemmar.
 - Verka för fri debatt genom införande av ocensurerade insändare.
 - Låta medlemmar införa radannonser kostnadsfritt.
 - Behandla företag likartat, t.ex. beträffande eventuell annonseringsavgift .
 - Eftersträva att utge minst 4 nummer av LINA varje år, om möjligt 6 nummer per år.
 - Eftersträva att medlemsbladet är så aktuellt som möjligt, gärna på bekostnad av utförandet.
§ 8 I övrigt har redaktören ingen skyldighet att själv anskaffa material till medlemsbladet. 
 Det åligger medlemmarna att hjälpa till med detta.

ORGANISATION
§ 9 Föreningen administreras av en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör. 
 Styrelsen väljs på ett år av årsmötet. Varje styrelsepost skall innehas av olika personer. Om årsmöte så 
 beslutar kan ytterligare personer ingå i styrelsen. Utöver styrelsen väljs en person som revisorer.
§ 10 Ordförande och kassör tecknar föreningen var och en för sig.
§ 11 Årsmötet hålls normalt i samband med SM i linflyg och utan att någon kallelse utskickas. Om mötet 
 inte hålls på SM skall Ordföranden kalla alla medlemmar senast 14 dagar före årsmötet, som skall 
 hållas senast 30 september.
§ 12 Ârsmötet är beslutsmässigt om minst 3 medlemmar är närvarande. Om årsmötet ej är besluts-
 mässigt har den gamla styrelsen rätt att sitta kvar eller själva utse ersättare. Medlemmarna skall 
 underrättas om vidtagna åtgärder i LINA. På årsmötet skall ekonomisk redovisning, godkänd av en 
 revisor lämnas av kassören eller dennes ställföreträdare. Varje medlem har en röst.
§ 13 Styrelsen är ansvarig för tiden mellan årsmötena, men som verksamhetsår räknas året före årsmötet.
§ 14 Den medlemsavgift som beslutats på årsmötet avser året efter årsmötet.
§ 15 Ârsmötes- och styrelsebeslut samt frågor som rör föreningens ekonomi skall redovisas i LINA.
§ 16 Styrelsen är skyldig att göra sitt yttersta för att se till att det finns en redaktör för LINA. 
 Styrelsen beslutar om vem som skall vara redaktör, och har rätt att när som helst utse ny redaktör. 
 Avgående redaktör skall informeras om sådant beslut av styrelsen.
§ 17 Stadgarna kan ändras vid beslut på årsmötet. Före omfattande ändring krävs att ändringsförslaget 
 redovisas i LINA, samt att där framgår att beslut om förslaget skall fattas på årsmötet.
§ 18 Föreningen kan upplösas om ingen styrelse kan väljas ens efter extra medlemsmöte. 
 Före beslut skall samtliga medlemmar underrättas. Efter upplösning tillfaller eventuella tillgångar i 
 föreningen Sveriges Modellflygförbunds eller Svenska Flygsportförbundets verksamhet för linflyget.
§ 19 Styrelsen har sitt säte i Västerås.
§ 20 Räkenskapsåret är lika med med kalenderår.


