Vedtægter for Silkeborg Atletikklub 1977
Vedtaget på stiftende generalforsamling 5. oktober 1977 med
ændringer på generalforsamlingen 20. januar 1981, 25. januar
1990, 25. januar 1996, 23. januar 1997, 24. februar 2000, 30.
januar 2003, 26. januar 2017, 30. januar 2018 og 10. januar 2022.
§ 1.
Foreningens navn er ”Silkeborg Atletikklub 1977” - forkortes
SAK 77.
Klubbens hjemsted er Silkeborg Kommune.
§ 2.
SAK 77’s formål er at skabe forudsætninger for at dyrke atletik
i Silkeborg og at fremme medlemmernes fysiske, psykiske og
sociale udvikling.
§ 3.
Klubbens medlemmer skal i alle konkurrencer, hvortil der
kræves startlicens, stille op i SAK 77’s klubdragt som den er
registreret hos Dansk Atletik Forbund.
§ 4.
Alle, der ikke er i kontingentrestance i en anden idrætsforening,
kan optages som medlemmer af SAK 77.
Dog kan personer, der tidligere har været straffet for dopingmisbrug, ikke optages som medlemmer, ligesom et medlem, der
straffes for en sådan forseelse, vil blive ekskluderet. Imidlertid
kan årsmødet i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.
I praksis skelnes ikke mellem aktive og passive medlemmer, da
enhver der bidrager til klubbens idrætslige, administrative og
økonomiske drift betragtes som værende aktivt medlem.
§ 5.
SAK 77 ledes i det daglige af en bestyrelse, der vælges på årsmødet. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift, så længe det er
bestyrelsens opfattelse, at den handler i overensstemmelse med
flertallet af klubbens medlemmer.
§ 6.
Bestyrelsen består af så mange medlemmer, som årsmødet
ønsker - dog mindst fem - samt en suppleant.
På årsmødet besættes formands- og kassererposten. Det øvrige
bestyrelsesarbejde fordeles på bestyrelsens første møde.
Alle valg til bestyrelsen gælder to år - bortset fra suppleanten,
der vælges for ét år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere
end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen fører
referat over bestyrelsens beslutninger. Afgørelser træffes ved
simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme
dobbelt.
Valgperioder: I lige år vælges formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges kassereren og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem. Hvert år vælges en suppleant, som kan
deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.
§ 7.
Klubbens daglige arbejde forestås af bestyrelsen og en række nøglepersoner, der af bestyrelsen bemyndiges til at stå for
klubbens aktiviteter. De enkelte aktiviteter defineres nærmere
af bestyrelsen, der på årsmødet fremlægger forslag til aktiviteter
for det kommende år. Der tilknyttes det antal nøglepersoner,
som bestyrelsen finder nødvendigt for udførelse af klubbens
arbejde.

§ 8.
Ordinært årsmøde afholdes i januar. Årsmødet indkaldes ved
skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer senest 14 dage før
afholdelsesdagen. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet,
sendes skriftligt til bestyrelsen senest syv dage før årsmødet.
Årsmødeafgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Alle klubbens medlemmer har stemmeret på årsmødet. Medlemmer under 18 år kan vælge at overdrage deres stemmeret til
en person, der har forældremyndigheden over medlemmet.
I tilfælde af at udefrakommende forhold gør afholdelse af
årsmødet umuligt eller hvis 2/3 af bestyrelsen finder det
uhensigtsmæssigt, er bestyrelsen bemyndiget til, at udsætte
afholdelsen af årsmødet i maksimalt seks måneder.

§9.
Dagsorden for årsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aktivitetsberetninger
4. Økonomisk beretning
5. Indkomne forslag (herunder fastsætelse af kontingent og
betalingsterminer).
6. Valg til ledelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
§10.
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når 2/3 af bestyrelsen
eller 10 procent af medlemmerne skriftligt henvender sig til
ledelsen med indgivelse af dagsorden senest syv dage før.

§ 11.
SAK 77’s regnskabsår følger kalenderåret. Årsmødet vælger to
revisorer, der reviderer regnskaberne.
Valg gælder for ét år.
§ 12.
Kontingent og betalingsterminer fastsættes af årsmødet.
Af hensyn til kontingentbetalingen skelnes mellem konkurrenceaktive, motionister og passive/støttemedlemmer.
Konkurrenceaktive skal løse startlicens i Dansk Atletik Forbund
(DAF) og/eller licens i DGI. Licens og startpenge til konkurrencer under Dansk Atletik Forbund og DGI betales af SAK 77.
En motionist skal ikke løse startlicens og kan derfor ikke stille
op som medlem af klubben i konkurrencer under DAF eller
DGI. Motionister betaler selv startpenge i konkurrencer.
Passive medlemmer og støttemedlemmer deltager ikke i
stævner og træning som aktive medlemmer, men bidrager til
klubbens drift på anden vis.
Et medlem i kontingentrestance vil automatisk blive udmeldt og
kan derfor ikke deltage i konkurrencer og træning.
§ 13.
Ved ophævelse af klubben tilfalder dens midler Dansk Atletik
Forbund.
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