Stadgar för Skandinaviska Sektionen av International Fellowship of Flying Rotarians
Antagna på årsmötet den 13-14 augusti 2005 i Jyväskylä Finland.
1. International Fellowship of Flying Rotarians (IFFR) är ett fellowship inom Rotary och
godkänt av Rotary International 1965. IFFR verkar självständigt i geografiska
sektioner. Skandinaviska Sektionen av IFFR, som bildades 1986 i Hamar, har sitt
verksamhetsområde i Danmark med Färöarna och Grönland, Finland, Island, Norge
och Sverige.
2. Ändamål: Genom en världsomspännande organisation skall IFFR hjälpa till att sprida
Rotarys ideal och Rotary Internationals beslutade mål ut över världen. Som ett medel
i detta arbete utnyttjas medlemmarnas kunskaper och möjligheter inom flyg.
Internationell förståelse är en självklar del inom IFFR. Medlemmar i IFFR skall verka
för att sprida bättre förståelse för flyg till icke flygande rotarianer genom program
inom Rotary klubbar, flygevenemang och andra IFFR aktiviteter.
3. Skandinaviska Sektionen av IFFR följer i tillämpliga delar Rotarys stadgar och lagar.
Samverkan bör ske med Rotaryklubbar och andra Fellowship inom Rotary.
4. Verksamhetsåret för Skandinaviska Sektionen av IFFR är från 1 juli – 30 juni året
därpå.
5. Beslut om sektionens upplösning kan endast fattas på förslag av sektionens styrelse.
För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande
årsmöten. Härvid skall även beslutas till vilken organisation sektionens tillgångar skall
överlämnas.
6. Medlemskap: Person som är medlem i en Rotaryklubb och har ett intresse (hobby
eller yrkesrelaterat) inom flyg, kan erhålla medlemskap i Skandinaviska Sektionen av
IFFR.
7. Medlem skall före mars månads utgång erlägga den medlemsavgift för kalenderåret
som årsmötet beslutat. Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem efter 1
november skall avse nästa kalenderår. Vid utebliven betalning av medlemsavgift
upphör medlemskapet.
8. Verksamheten styrs genom beslut av årsmöte och styrelse.
9. Årsmöte är sektionens högsta rådgivande och beslutande organ. Genom kallelse av
styrelsen skall årsmötet hållas före augusti månads utgång. Kallelse till årsmöte skall
ske skriftligen via post eller elektroniskt senast 1 månad före. När så är påkallat kan
beslut om extra årsmöte fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen, vilken är
sammankallande. Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte annat beslutats. Som
årsmötets beslut gäller den mening som fått flest antal röster. Vid lika röstetal avgör
ordföranden. Protokoll skall föras vid årsmötet och delges medlemmarna på lämpligt
sätt.
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10. Årsmötet skall behandla:
• Styrelsens och revisors berättelser för det gångna verksamhetsåret.
• Fastställa resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
• Besluta om disposition av överskott eller sätt att täcka förlust.
• Pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Fastställa medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
• Behandla föreliggande motioner och förslag som skall ha inkommit till styrelsen
före den 1 juni.
• Välja chairman (ordförande), sekreterare, och treasurer (kassör) för en 2 års
period.
• Välja inkommande chairman (ordförande), sekreterare, treasurer (kassör) för
nästkommande 2-års period.
• Välja editor och web-master för närmaste året.
• Välja section activity leader och country activity leaders för närmaste året.
• Välja incoming section activity leader och country activity leaders för
nästkommande år.
• Välja revisor för en 2 års period.
• Välja valberedning för det kommande året.
• Besluta om plats för nästkommande årsmöte.
11. Styrelsen har behörighet att teckna firma för sektionen och att besluta om
firmatecknare. Styrelsen handhar föreningens ekonomi, skall för årsmötet presentera
verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning och förvaltningsberättelse
samt verkställa årsmötets beslut.
12. Styrelsen skall i enlighet med Rotary Internationals krav för Fellowship arrangera
minst en medlemssammankomst per år inom sektionen. Inbjudan till sådan skall
sändas ut i god tid.
13. När tveksamhet råder om hur dessa stadgar skall tolkas, skall vad som står i Rotarys
procedurhandbok gälla.
14. Styrelsen bör hålla minst två sammanträden per år. Sammanträdena kan med fördel
ske via telefon eller via nätet.
15. Section activity leader har huvudansvar för aktiviteter i samband med nästkommande
årsmöte. Country activity leaders förväntas ordna minst en IFFR-aktivitet inom det
egna landet, öppen för alla IFFR-medlemmar inom och utom sektionen.
16. Ändring av dessa stadgar kan föreslås av medlem och skall skriftligen tillställas
sektionens styrelse senast den 1 maj för handläggning och behandlas sedan vid
kommande årsmötet. För beslut om stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.

