Statut stowarzyszenia

STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE
FOOTBAGU
z siedzibą w Strzelinie.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Strzelińskie Stowarzyszenie Footbagu jest stowarzyszeniem
kultury fizycznej zwanym dalej Stowarzyszeniem, posiadającym
osobowość prawną. Stowarzyszenie może używać skrótu SSF.
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Może ono także działać poza jej granicami w zakresie dozwolonym
prawem.
§ 3. Siedziba Stowarzyszenia oraz jej władz naczelnych mieści się w
Strzelinie.
§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach
określonych w przepisach szczegółowych oraz wyróżniającego go znaku
graficznego.
§ 5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 6. Stowarzyszenie jest jednym z wiodących reprezentantów w Polsce
dyscypliny sportowej, jaką jest Footbag.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
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- Popieranie, promowanie i prowadzenie wszelkich działań związanych
ze sportem Footbag, (inaczej nazywanym: Hacky sack, HakiSak,
Zośka), który jest zbiorem zręcznościowych dyscyplin sportowych
opartych na żonglowaniu, odbijaniu woreczkiem lub małą piłeczką
nogami.
- Wspieraniem oraz propagowaniem sportów niezależnych, ulicznych i
innych dyscyplin sportowych oraz wspieranie osób i organizacji
podejmujących takie działania.
§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zawodów w Footbagu;
2. organizowanie bądź wspieranie lokalnych pokazów lub zawodów w
Footbagu;
3. prowadzenie promocji Footbagu i innych sportów niezależnych w
środkach masowego przekazu;
4. prowadzenie dystrybucji wydawnictw własnych oraz materiałów o
podobnych treściach;
5. prowadzenie działalności, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie
upowszechniania wiedzy o sporcie, również poprzez stronę internetową;
6.organizowanie wydarzeń sportowych i innych imprez kulturalnych o
podobnym charakterze, w tym koncertów;
7. organizowanie kongresów, treningów, konferencji, kursów i innych
spotkań służących wymianie doświadczeń kadry i personelu podmiotów
działających w zakresie objętym celami stowarzyszenia: propagowanie
sportu;
8. świadczenie pomocy organizacyjnej na rzecz osób fizycznych i
innych podmiotów prowadzących działalność o podobnym charakterze;
9. tworzenie i udostępnianie bazy materialnej – w tym środków
trwałych- niezbędnej dla prowadzenia działalności statutowej
10. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami stowarzyszenia;
11.uczestniczenie w tworzeniu przedsięwzięć związanych z kulturą
fizyczną;
12. inne działania realizujące cele statutowe.
§ 9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne .
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
3) członków honorowych.
§ 12. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który ma
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również małoletni
w wieku od 16 do 18 lat posiadający ograniczona zdolność do czynności
prawnych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje, na
podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarząd.
§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwał Zarządu o
skreśleniu z listy członków,
4) korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności na
zasadach ustalonych przez Zarząd.
5) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
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2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
3) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów.
§ 14. 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.
Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1 i 3.
§ 15.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający 12 miesięcy,
4) z powodu łamania i nieprzestrzegania statutu i uchwał organów
Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 i 4 orzeka Zarząd podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się
odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna,
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§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3
lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję
pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), chyba, że
statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
½ ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest
uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone
stanowisko podczas zwołanego w tym celu Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
Rozdział V
Walne Zebranie Członków
§19.1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
§20.1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w
terminie do 31 maja.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie
porządku obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie:
przewodniczący, dwaj sekretarze.
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5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków na okres 1 roku spośród
członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium
Walnego Zebrania Członków.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem
zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy ogólnej liczby członków.
§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i
przeznaczeniu jego majątku,
6) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
8) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu,
9) rozpatrywanie wniosków, postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań związanych z członkostwem w
Stowarzyszeniu.
§ 22.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 15 członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w ciągu 60 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku
określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.
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Rozdział VI
Zarząd
§ 23. 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on
całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego, Skarbnika, który stanowi jednocześnie funkcje
Sekretarza Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 12 razy w roku.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie Członków.
§ 24. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie uchwał o corocznej wysokości składki członkowskiej,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania,
członków
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
9)uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi
statutu
§ 25.1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism i
dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie
dwóch dowolnych członków Zarządu.
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Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§ 26. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym
do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
§ 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z
jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez
Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie
(lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
§ 28. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego
przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz
Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 29. W przypadkach określonych w § 27 ust. 3 Walne Zebranie
Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
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Rozdział VIII
Majątek i fundusze
§ 30. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i
fundusze.
§ 31. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia
4) dochody z majątku Stowarzyszenia
5) dotacje
6) ofiarność publiczna.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału
każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad
określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość
składek określa Zarząd w uchwalonej przez siebie uchwale.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w
przedmiocie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków
Zarządu: Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego .
2. Dla ważności innych oświadczeń woli, pism i dokumentów
wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym
zawsze Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego .
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Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
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