STADGAR FÖR HÖRBY MOTOCROSSKLUBB.
Stiftad den 7 oktober 1981
MÅLSÄTTNING
§ 1.
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
"Idrottens mål och inriktning"
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir
tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens
värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt
kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
MEDLEMSKAP
§ 2.
Medlem är varje person som erlagt medlemsavgiften.
§ 3.
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anhålla om detta till styrelsen och anses
därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt medlemsavgiften senast
den 30 juni innevarande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
§ 4.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av
styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inan
viss av styrelsen angiven tid (minst14 dagar).
ÅRSMÖTE
§ 5.
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före Mars månads utgång.
Extra årsmöte hålles:
A. när styrelsen finner det erforderligt.
B. när så, för visst uppgivet ändamål, skriftligen påkallas av minst en tredjedel av klubbens
medlemmar.
C. när klubbens revisor finner särskilda skäl föreligga därtill
Såväl ordinarie som extra årsmöte skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse
till ordinarie årsmöte publiceras på klubbens officiella hemsida senast två veckor före den
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Kommenterad [1]:
Ändring från Januari till Marsmånads utgång.

bestämda dagen. Medlem kan inlämna motioner till årsmötet. Motion skall vara styrelsen
tillhanda före januari månads utgång. Dagordning och styrelsens svar på motioner skall
publiceras på hemsidan senast två veckor före den aktuella dagen.
Det åligger styrelsen att kalla till extra årsmöte inom två veckor från den dag skriftlig
framställning därom inkom. Extra årsmöte skall hållas inom åtta veckor från nämnda dag.
Kallelse till extra årsmöte skall skickas per post och innehålla tydlig uppgift om det eller de
ärenden, som skall behandlas vid mötet.
Kommenterad [2]:
Förslag på modernisering

§ 6.
Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för vederbörande av dess vice
ordförande. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärende:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

justering av röstlängd
val av ordförande och sekreterare för årsmötet
val av två justeringsmän
fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det närmast
föregående verksamhetsåret jämte revisorens berättelse däröver
fastställande av balansräkning för samma år
fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
val av ordförande för tiden till och med nästföljande ordinarie årsmöte.
val av övriga styrelseledamöter för den mandattid, som bestämts i dessa stadgar
val av revisorer och revisor suppleant för granskning av förvaltningen under löpande
verksamhetsår.
utseende av valberedning om tre personer, varav en ordförande med uppgift att till nästa
ordinarie årsmöte förbereda val enligt punkterna I. J. och K.
fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
övriga ärenden vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller av enskild medlem.

Vid extra årsmöte må avgöras endast det eller de ärenden son angivits i kallelsen till mötet.
Vid såväl ordinarie som extra årsmöte må- om årsmötet så beslutar upptagas jämväl annat ärende
än dem, som angivits i denna §.
§ 7.
Vid årsmötet äger envar av styrelsens medlemmar som upptagits i den av mötet justerade
röstlängden, yttra sig och deltaga i beslut. Varje medlem äger en röst. Fullmaktsröstning får ej
förekomma.
§ 8.
I röstlängden får upptagas endast de medlemmar, som senast dagen före årsmötet erlagt för det
löpande verksamhetsåret bestämd medlemsavgift.
Omröstning sker öppet, dock må val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten
omröstning, om någon medlem sa önskar. Som årsmötets beslut gäller den mening, som erhåller
det högsta antalet röster. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra ärenden gäller i
sådant fall den mening, som biträdes av ordförande.
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STYRELSE
§ 9.
Klubben skall bestå av ordförande, vald för en tid av ett år, samt minst fyra och högst tio ledamöter
valda så att halva antalet väljes av en tid av två år. Året räknas härvid från ordinarie årsmöte till
och med nästkommande sådant möte. Styrelsen konstituerar sig själv.
Om ungdomssektion (US) är aktiv, uppbär US ordförande en ordinarie ledamotspost i
styrelsen. För att US skall anses vara aktiv skall årsmöteshandlingar från senast avhållna
årsmöte i US med revisionsberättelse tillhandahållits såväl styrelse som föreningens
årsmöte.
§ 10.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är behörigen kallade och förutom ordförande eller vice
ordförande - minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal har den
fungerande ordföranden utslagsröst.
§ 11.
Styrelsen åligger - utöver vad som eljest finns angivet i dessa stadgar att:
A. Förbereda ärenden, son skall behandlas av år snötet
B. Verkställa av årsmötet fattade beslut
C. Förvalta klubbens tillgångar och föra vederbörliga räkenskaper över dess inkomster och utgifter
D. Till ordinarie årsmöte avgiva berättelse över klubbens
E. verksamhetsåret
F. Uppgöra förslag till program för tävlingsverksamhet under det sist förflutna verksamhetsåret.
G. Organisera och genomföra tävlingar
H. Vårda och förvalta upplåten mark avsedd för föreningens tränings- och tävlingsverksamhet.
§ 12.
Kallelse till sammanträde utsändes genom ordförandes försorg till samtliga ledamöter minst två
veckor före den bestämda dagen. Kallelse skall innehålla uppgift om vilka ärenden som ska
behandla i synnerligen brådskande fall kan kallelse ske på annat sätt.
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅRET
§ 13.
Verksamhetsåret och räkenskapsåret är kalender år, dvs 1 januari t.o.m. 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet påföljande år.
Kommenterad [3]:
Förändrat verksamhetsår

RÄKENSKAPER OCH REVISION
§ 14.
Klubbens räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i bokslut.
Räkenskaperna jämte tillhörande verifikationer samt årsmötes och styrelseprotokoll skall

Sida 3 av 5

före januari månads utgång överlämnas till klubbens revisor, som har att senast den 15
februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse.
Kommenterad [4]:
Korrigerade dautm

PROTOKOLL
§15
Vid årsmötet och styrelsemöte skall föras protokoll upptagande samtliga ärenden som behandlats
och de beslut som tagits. Protokollet skall justeras av den fungerande ordföranden och minst en
närvarande ledamot.
§ 16.
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 3/4
av antalet givna röster biträder beslutet alternativt att två efterföljande årsmöten, varav minst
ett ordinarie, biträder beslutet med enkel majoritet.
Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggande av
sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.
§ 17.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte styrkta kopior av styrelsens och årsmötets
protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart
delges vederbörande specialförbund (SVEMO). Beslut om bildande och nedläggning av sektion
skall översändas till vederbörande specialförbund (SVEMO).
§ 18.
Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar
samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsregementen och övriga i vederbörlig ordning
utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar
finns tillgängliga för medlemmarna.
Ovanstående stadgar är fastställda vid ordinarie årsmöte den xxxx 2017.
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Kommenterad [5]:
Komplettering av årsmötets beslutsförhet
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