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Stadgar för Gävle Stadstrafiks Personalklubb.
1§

Klubbens namn
Klubbens namn ska vara Gävle Stadstrafiks Personalklubb i fortsättningen
förkortat GSP. Styrelsen har sitt säte i Gävle.

2§

Medlemskap
Medlemskap erhåller personal och pensionärer vid aktuell entreprenörs depå
inom Gävle Kommun. Även förare som kör eventuell landsortstrafik men tillhör
aktuell depå erhåller medlemskap.

3§

GSP’s uppgift
GSP har till uppgift att under självständigt ekonomiskt ansvar handha GSP’s
rekreationsanläggningar samt underlätta och möjliggöra en fritidsverksamhet för
sina medlemmar genom att anordna utflykter, sammankomster,
hobbyverksamhet, motion, idrott mm. När det gäller rekreationsanläggningar har
GSP ägaransvar samt ansvar för förvaltningen av en lägenhet i San Miguel de
Salinas i Spanien.

4§

Styrelsens sammansättning och val av densamma
Styrelsen utgörs av totalt minst 5 ledamöter men dock ej jämnt antal vilka väljs
för en tid av två år på ordinarie årsmöte. Av dessa väljs en ordförande. Kassör,
sekreterare, vice ordförande samt eventuella övriga funktionärer i styrelsen väljs
på konstitueringsmöte snarast efter årsmötet. Styrelsen är ansvarig för GSP’s
verksamhet. Ordförande och kassör utses på konstituerande styrelsemöte att var
för sig teckna firman. Styrelsen anses beslutsmässig när minst hälften av
ledamöterna är närvarande.

5§

Granskning av styrelsens förvaltning
Styrelsens förvaltning och GSP’s räkenskaper ska granskas av två revisorer
vilka jämte två suppleanter utses av årsmötet för en tid av ett år.
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6§

Räkenskaper och verksamhetsberättelse
Räkenskaperna avslutas per kalenderår och ska jämte styrelsens
verksamhetsberättelse vara revisorerna tillhanda senast i och med utgången av
februari månad nästföljande år. Revisionsberättelsen ska föreligga senast den 25
mars.

7§

Valberedning
En valberedning bestående av 1 – 3 medlemmar varav en är sammankallande
väljs på ordinarie årsmöte. Valberednings uppgift är att i god tid innan
nästkommande årsmöte sätta sig in i och förbereda valen av styrelseledamöter
och revisorer.

8§

Ordinarie och extra årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast under april månad varje år. Extra årsmöte
ska hållas om styrelsen eller revisorerna eller minst 10 % av medlemmarna det
begär för visst eller vissa ärenden.

9§

Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte ska ske senast fjorton dagar före mötet genom anslag och
dylikt enligt styrelsens beslut.

10§

Ärenden på årsmötet
På ordinarie årsmöte förekommer sedvanliga ordinarie årsmötesärenden det vill
säga val till presidium för årsmötet, rösträknare, justerare av
årsmötesprotokollet, genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning, revisorernas berättelse samt därtill hörande beslut om
ekonomi och ansvarsfrihet, eventuella motioner, arbetsplan, val till styrelse,
revisorer samt valberedning och de ärenden i övrigt som angivits i styrelsens
kallelse. Medlem som önskar att ett visst ärende upptas till behandling på
årsmötet ska till styrelsen göra skriftlig framställning om detta senast sju dagar
före mötet. På extra årsmöte förekommer det eller de ärenden som angivits i
kallelsen.
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11§

Röstning vid årsmöte
Om ett beslut vid årsmötet ej har tydlig majoritet företas omröstning. Härvid
äger varje medlem en röst.

12§

Upplösning av GSP
GSP kan ej upplösas så länge minst 10 medlemmar är villiga att upprätthålla
dess GSP’s verksamhet. Upplöses GSP ska befintliga tillgångar tillfalla
välgörande ändamål.
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