
  

 

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CLUB NÓRDICO MAR MENOR 

KAPITEL I: OM INSTIFTANDE, GRUNDANDE, VERKSAMHETSOMRÅDE, 

ÄNDAMÅL, VARAKTIGHET, ADRESS. 

Art. 1.- Genom instiftandet av Club Nórdico Mar Menor, grundas en icke-vinstdrivande 

förening, med regional anknytning och med fullständig rättslig handlingskapacitet i 

överensstämmelse med artikel 22 i den spanska konstitutionen, med den spanska lagen om 

föreningsrätt “La ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo” samt med övriga tillämpliga lagar 

och regler.                                                                                                                                                       

Art. 2.- Föreningens ändamål är att främja relationer och förståelse med avseende på 

skandinaver som bor permanent eller periodvis inom det regionala området Mar Menor, både 

vad gäller dessas relationer inbördes samt deras relationer till andra medborgare från andra 

länder.  

Art. 3.- I syfte att uppnå de mål som definierats i föregående artikel ska föreningen gynna 

samt organisera en mångfalt av aktiviteter som: organiserade möten, sportevenemang, resor, 

fester, kurser, filmvisningar, golftävlingar, dans samt annan verksamhet av olika slag. 

Art. 4.- Föreningen grundas på obestämd tid och nya medlemmar kan gå med eller gamla 

medlemmar gå ur föreningen utan krav på en ny stiftelseakt.  

Art. 5.- Föreningens juridiska säte är Calle Penélope, 89 90, Los Narejos, Murcia. 

 

KAPITEL II: OM MEDLEMMAR, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, 

FÖRFARANDEN, VINST OCH FÖRLUST AV MEDLEMSKAP 

Art. 6.- Alla myndiga personer med fullständig rättskapacitet, vars önskan är att vara med och 

samarbeta för att uppnå föreningens målsättningar samt som godkänner föreningsstadgarna,  

kan bli medlemmar i föreningen, med förbehåll för underårigas möjlighet att också bli 

medlemmar, som inte hunnit emancipera sig ännu, men som fyllt 14 år och erhållit 

dokumenterat samtycke från sina försörjningsansvariga och som önskar delta i 

ungdomsgrupper, vars medlemmar åtnjuter rätt att uttala sig men ej innehar rösträtt och som 

inte heller har rätt att bli styrelsemedlemmar. 

Föreningens inre ordning och funktionssätt ska vara demokratiskt med respekt för pluralism. 

Art. 7.- Medlemmarna har följande rättigheter: 

7.1.- Rätt att delta i föreningens aktiviteter och i dess beslutsfattande och representativa organ, 

rösträtt, samt rätt att närvara vid årsmötet i enlighet med föreningsstadgarna.                                                                                                                

7.2.- Rätt att erhålla information om sammansättningen av föreningens organ för styrelse och 

representation, om föreningens förhållandenavseende dess bokföring och dess verksamhet.                                                                                



7.3.- Rätt att hörsammas på förhand inför vidtagandet av straffåtgärder avseende honom eller 

henne samt att bli informerad om de förhållanden som gett upphov till vidtagandet av nämnda 

åtgärder, samt rätt att erhålla en förklaring till överenskommet beslut bakom 

sanktionsförfarandet av honom eller henne.                     

7.4.- Rätt att överklaga överenskommelser som föreningsorganen uppnått, som han eller hon 

anser strida mot lagen eller stadgarna. 

Art. 8.- Medlemmarna är skyldiga att: 

8.1.- Vara överens med föreningens målsättningar samt bidra till att uppfyllandet av dessa kan 

ske.                                                                                                                            

8.2.- Betala sina medlemsavgifter och andra utgifter och avgifter, som han eller hon är skyldig 

att betala enligt föreningsstadgarna.                                               

8.3.- Uppfylla andra skyldigheter enligt föreningsstadgarna 

8.4.- Respektera och efterleva andra beslut som fattats av föreningens beslutsfattande och 

representativa organ.  

Art. 9.- Medlemskapet går förlorat genom: 

9.1.- Handlingar som allvarligt skadar föreningens intressen.                                                                         

9.2.- Frivilligt utträdande ur föreningen.                                                                                  

9.3.- En föreningsmedlem som inte betalat sina årliga medlemsavgifter förlorar sitt 

medlemskap. 

Det är genomgående generalförsamlingen, som fattar beslut om eventuella uteslutningar av 

föreningsmedlemmar.  

Art. 10.- Förfarandet vid upptagande av ny medlem/nya medlemmar 

10.1.- Styrelsen kan besluta om upptagandet av en ny medlem/nya medlemmar om dessa 

uppfyller de villkor som definierats i föreningsstadgarna 

10.2.- I alla händelser är generalförsamlingen det organ som bekräftar eller återkallar 

styrelsens beslut.                                                                                         

10.3.- Föreningen ska föra ett uppdaterat medlemsregister samt en protokollsbok över möten 

som ägt rum med föreningens beslutsfattande och representativa organ. 

 

KAPITEL III: ORGAN FÖR BESLUTSFATTANDE OCH REPRESENTATION. 

FÖRENINGSMEDLEMMARNAS ÅRSMÖTE OCH STYRELSEN 

Art. 11.- Föreningens beslutsfattande organ är generalförsamlingen och styrelsen.  

Art. 12.- Generalförsamlingen utgörs av föreningsmedlemmarna, fattar sina beslut i enlighet 

med föreningens inre demokratiska ordning och genom majoritet, är föreningens högsta 

beslutsfattande organ samt bör inkallas minst en gång om året. 

Art. 13.- Generalförsamlingens befogenheter: 

13.1.- Kontrollera och godkänna föreningens bokföring och saldo.                 

13.2.- Besluta om användning av föreningens ekonomiska medel.                                               

13.3.- Godkänna budget - inkomster och utgifter inför kommande budgetår                                

13.4.- Besluta om bestämmelser avseende intern ordning.                                

13.5.- Välja styrelseledamöter.                                                                                    

13.6.- Välja internrevisorer, som kontrollera och granskar föreningens bokföring.                                                                                                                     

13.7.- Skapa nya föreningsorgan och kommittéer, definiera dessas målsättningar och utse 

medlemmar till dessa.                                                                                  

13.8.- Övriga befogenheter, som framgår av stadgarna. 



Art. 14.- Kallelse till extra stämma ska ske i följande fall:  

14.1.- För att genomföra ändring av föreningsstadgarna.                                         

14.2.- För att upplösa föreningen.                                                                                    

14.3.- För att besluta om ersättning till medlemmar inom representativa organ.  

14.4.- För att godkänna avyttring av, belåning eller hypoteksupptagande avseende egendom 

tillhörande föreningen.                                                      

14.5.- För att godkänna föreningens sammanslutning med andra föreningar.  

14.6.- För att ansöka om att föreningen ska erkännas som allmännyttig.              

14.7.- I fall då befogenheten tillhör generalförsamlingen, men ärendets brådskande karaktär 

inte tillåter att man väntar tills dess generalförsamlingen hunnit inkallas, utan att allvarlig 

skada uppstår för föreningen.  

Art. 15.- Generalförsamling samlas under budgetårets första tre månader och kallelsen sker 

på anmodan av ordföranden 15 dagar i förväg.  Kallelsen sker skriftligt och skickas 

personligen till var och en av medlemmarna. Av kallelsen framgår dagordning, tid och plats 

för mötet vid första och andra uppropet. Minst en tredjedel av medlemmarna ska närvara. 

Fullmakter är giltiga såvida de är skriftliga samt inte överstiger 10 fullmakter per 

befullmäktigat ombud. 

Art. 16.- Styrelsen kallar in generalförsamlingen till extramöte på begäran av minst 10 % av 

medlemmarna. 

Art. 17.- Generalförsamlingens beslut fattas av närvarande och representerade medlemmar 

med enkel majoritet när det positiva röstresultatet överträffar det negativa.      

Beslut som å andra sidan kräver kvalificerad majoritet fattas av närvarande och representerade 

medlemmar, när över 50% av röstresultatet är positivt, när beslutet gäller frågor om att 

upplösa föreningen, ändra föreningsstadgarna, förfoga över eller avyttra egendom och betala 

ersättning till medlemmar inom representativa organ. Alla möten som generalförsamlingen 

håller ska protokollföras och som minimikrav ska protokollet skrivas under av ordföranden 

och sekreteraren.  

Art. 18.- Beslut, som strider mot stadgarna eller mot föreningens ändamål kan överklagas hos 

generalförsamlingen inom en tidsfrist på en månad. Efter att denna interna rättsväg uttömts, är 

nästa instans för överklagandet behörig civilrättslig domstolsmyndighet. 

Art. 19.- Medlemmarna utser en styrelse, som ska representera föreningen och tillvarata dess 

intressen enligt de bestämmelser och regler som generalförsamlingen beslutat om. Styrelsen 

ska bestå av följande befattningshavare: 

Gerd Marta Eklund, i egenskap av ordförande                                                                                                      

Thomas Doxryd,  i egenskap av vice-ordförande                                                                                               

Erik Lennart Sundbäck,  i egenskap av sekreterare                                                                                                                                                                                                          

Elsa Anita Fahlvik-Mattsson och Karin Irene Franck som kassörer 

Art. 20.- Befattningarna inom styrelsen ska innehas under en två-årsperiod och vid periodens 

slut kan befattningshavarna väljas om.  

Art. 21.- Styrelseledamöterna församlas lika ofta som det anses vara nödvändigt och på 

anmodan av ordföranden. 

Art. 22.- Ordföranden är behörig att:  

22.1.- Representera föreningens förvaltning, ledning och organisation tillsammans med 

styrelsen.                                                                                   

22.2.- Kalla in till samt leda generalförsamlingens och styrelsens möten.                                                                                   



22.3.- Verka för att föreningens målsättningar ska uppnås.                             

22.4.- Besluta om upptagandet av nya medlemmar tillsammans med styrelsen samt framlägga 

förslag hos generalförsamlingen på eventuellt uteslutande av upptagna medlemmar. 

 

Art. 23.- I överensstämmelse med vad som stadgats i artikel 19 ska det finnas en sekreterare, 

vars uppgifter ska vara följande:  

23.1. -Föra protokollsboken samt medlemsregistret samt förvalta dessa och andra handlingar 

och stämplar tillhörande föreningen.                                                   

23.2.- Skriva mötesprotokoll och utfärda intyg av dessa efter ordförandens godkännande. 

Art. 24.- I överensstämmelse med vad som stadgats i artikel 19 ska det finnas en eller flera 

kassörer, vars uppgifter ska vara följande: 

24.1.- Förvalta föreningens ekonomiska medel och sköta bokföringen.             

24.2. -Utarbeta budget och förteckningar samt lägga fram budgetförslag för godkännande 

inför generalförsamlingen.                                                            

24.3.- Godkänna förfogandet över föreningens ekonomiska medel i samråd med ordföranden. 

 

KAPITEL IV: STIFTELSEKAPITAL, EKONOMISKA MEDEL 

Art. 25.- Föreningens stiftelsekapital är TRE TUSEN EURO (3,000 €). 

Art. 26.- De ekonomiska medel som föreningen förfogar över i syfte att utöva sin verksamhet 

är följande: 

26.1.- Medlemsavgifterna.                                                                                 

26.2.- Gåvor och bidrag från offentliga myndigheter, lokala sammanslutningar, privata organ 

eller enskilda individer.                                                                          

26.3.- Donationer, arv och testamentsförordnanden, som föreningen accepterat.    

26.4.- Inkomster som föreningen kan komma att ha till följd av sina olika verksamheter, 

såvida dessa inte leder till en avvikelse från föreningens ickevinstdrivande karaktär.  

Art. 27.- Budgetåret sammanfaller med ett vanligt kalenderår. 

Föreningen ska föra ett uppdaterat medlemsregister och en korrekt bokföring, som möjliggör 

en kronologisk översikt över föreningens organisatoriska liv. I detta syfte ska en dagbok föras 

med noggrann registrering av budget och samtliga inkomst- och utgiftsposter.  

 En gång om året under årets första tremånadersperiod ska styrelsen lägga fram det gångna 

årets bokföringsresultat för godkännande från generalförsamlingen. Dessa 

bokföringsuppgifter ska återspegla en korrekt bild av föreningens egendomsförhållanden, 

efterlevnad av budget och ekonomiska situation samt härkomst, belopp, ändamål och 

användning av erhållna offentliga ekonomiska medel. 

 

KAPITEL V: OM ÄNDRING AV STADGARNA SAMT OM UPPLÖSNING 

Art. 28.- I syfte att ändra stadgarna som påverkar bestämmelser av det slag som beskrivs i 

artikel 7 i den spanska föreningsrättslagen “Ley Orgánica 1/2001, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación”, krävs det att generalförsamlingen inkallas för att specifikt 

besluta om detta. Beslutet att ändra stadgarna ska inskrivas vid spanskt föreningsregister inom 

senast en månad och rättsverkningarna av beslutet för föreningsmedlemmarna och för tredje 

man inträder först efter det att inskrivningen ägt rum.  



Övriga beslut att ändra stadgarna vinner omedelbar giltighet efter att de fattats avseende 

föreningsmedlemmarna, med förbehåll för i stadgarna specificerade förfaranden, och 

avseende tredje man först efter att inskrivning ägt rum vid behörigt register.    

 

KAPITEL V: UPPLÖSNING AV FÖRENINGSKAPITAL OCH FÖRENING 

Art. 29.- Föreningen ska upplösas vid föreliggandet av följande skäl: 

29.1.- På anmodan från föreningsmedlemmarna med kvalificerat beslut fattat av minst två 

tredjedelar av medlemsantalet.                                                                    

29.2.- Som följd av domstolsbeslut.                                                                               

29.3.- Av andra skäl med upphov i lagliga beslut.  

Art. 30.- Vid fattat beslut om frivillig upplösning av föreningen är det styrelsen som 

genomför denna samt likvidation av föreningens medel. Skyldigheter som åligger 

styrelseledamöterna vid genomförandet av upplösningen är: 

a) Ta väl vara på föreningens tillgångar och egendomar.                                           

b) Avveckla oavslutad verksamhet samt vidta de nya åtgärder, som krävs för att genomföra 

upplösningen.                                                                                             

c) Driva in utestående fodringar till föreningen.                                                                                     

d) Upplösa föreningens förmögenhetskapital och betala föreningens obetalda skulder. 

Art. 31.- När upplösningen väl är slutförd ska ekonomiska tillgångar, som eventuellt återstår, 

betalas till välgörande verksamhet som generalförsamlingen beslutat om i förväg. 

Art. 32.- När hela upplösningens förfarande av föreningen och dess kapital har slutförts, ska 

föreningen avregistreras hos föreningsregistret.  

I Los Alcázares, onsdagen den 19 april år 2017. 

 


