STADGAR
För KROKOMS MOTOCROSSKLUBB, antagna första gången den 27 Januari 1999.

§1
Krokoms motocrossklubb har till ändamål att tillvarataga ungdomars motorintresse i alla dess
former och utveckling samt bedriva fritidsgrupper i motorteknik och trafikkunskap.
MEDLEMSKAP
§2
Medlem intages i klubben efter till styrelsen ställd anmälan. Anmälan om medlemskap får endast
avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
§3
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen försummat att betala
stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen
skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Yttrande skall
inom 14 dagar tillsättas styrelsen. Skäl till uteslutning ska redovisas och anges vad den uteslutne
skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall inom 3 dagar från dagen för beslutet
avsändas i betalt brev eller på annat betryggande sätt.
Överklagande får göras enligt 79§punkt 1 och 80§ i RF:s stadgar.
MEDLEM
§4
Medlem har rätt att delta i möten som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter. Medlem skall följa
klubbens stadgar och beslut som fattas av organ inom klubben. Medlem har inte rätt till del av
klubbens behållning vid en upplösning av klubben.
§5
Medlem skall till klubben erlägga en årsavgift vars storlek beslutas av årsmötet. Ständig medlem
betalar engångsavgift vars storlek beslutas av årsmötet. Hedersmedlem skall inte erlägga avgift.
Medlemskort får inte överlåtas.

§6
Medlem har rätt att delta i de av föreningen anordnade aktiviteterna under de former som är
vedertagna av idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar
Medlem skall ha styrelsens medgivande för att delta i tävling eller uppvisning och om tävlingen
arrangeras utanför Sverige även vederbörande SF.
STYRELSEN
§7
Styrelsen omhandhar klubbens angelägenheter. Styrelsen må till nödvändiga utgifter för klubbens
verksamhet, disponera därför erforderliga medel av klubbens tillgångar.
Styrelsen skall tillvarata medlemmarnas intressen, tillse att regler iakttas, verkställa av årsmötet
fattade beslut, planera leda och fördela arbetet inom klubben och förbereda årsmötet.
§8
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller 4 styrelseledamöter så bestämmer . Styrelsen är
beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och 4 är närvarande vid mötet. Protokoll skall föras
och avvikande mening antecknas.
§9
Ordförande åligger att utåt representera klubben samt att jämte sekreteraren handha klubbens
löpande angelägenheter. Ordföranden sammankallar till och leder styrelsens förhandlingar.
Sekreteraren för protokoll över styrelsen sammanträden registrerar och förvarar skrivelser, tillser
att fattade beslut verkställs samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för klubben.
Kassören uppbär årsavgifterna, verkställer av styrelsen beslutade utbetalningar för kassabok över
räkenskaperna, handhar klubbens värdepapper och bankböcker. Söka det bidrag från stat till
kommun som finns att få.
Göra bokslut den 31 december och senast den 15 januari lämna över räkenskaperna till
revisorerna. Utarbeta underlag för budget.
VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR
§10
Verksamhets och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår
omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

REVISION
§11
Styrelsen skall till revision överlämna de handlingar som så önskas senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisions berättelse senast 14 dagar före årsmötet.
SEKTIONER
§12
Klubben har motocross.
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller av extra möte som
sammankallats för prövning av sådan fråga.
§13
Ledningen för sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av 4 övriga ledamöter.
Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av klubbens årsmöte. Härutöver
får styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.
§14
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Budget och verksamhetsplan inges till styrelsen för godkännande på tid som styrelsen bestämmer.
Styrelsen gör de bedömningar som är nödvändiga vad gäller ekonomi och utveckling av
verksamheter.
MÖTEN
§15
Årsmöte hålles första veckan i februari .
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmar
senast en vecka före årsmötet.
§16
Medlem som betalt avgift i föreskriven ordning och under året fyller 12 år har rösträtt liksom
hedersmedlem.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan medlem som inte har rösträtt, har yttrande och
förslagsrätt.
§17
Mötet är beslutsmässigt med det antag röstberättigade som är närvarande, eller fullmakt.
§18
Vid årsmötet skall följande ärenden bl.a förekomma.
1.

Upprop och fastställande av röstlängd.

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.

Fastställande av dagordningen.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.

Val av 2 justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet till lika en
rösträknare.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Sektionernas verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning för verksamhets året.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgifter.

10. Val av ordförande vilken väljs för 2 år. Val sker på jämna år.

Val av viceordförande vilken väljs på 1 år.
Val av kassör vilken väljs på 2 år. Val sker på jämna år.
Val av sekreterare vilken väljs på 2 år. Val sker på ojämna år.
Val av 3 styrelseledamöter vilka väljs på 1 år.
Val av 2 suppleanter vilka väljs på 1 år.
Val av 2 revisorer väljs på 1 år.
Val av 3 ledamöter i valberedning för 1 år där en ska vara sammankallande.
11. Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.
EXTRA MÖTE
§19
Styrelsen får kalla till extra möte om sådant behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen
så kräver eller när det för angivet ända mål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade
medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§20
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja eller nej rop) eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs.
§21
Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid omröstning som ej avser val har ordförande utslagsröst i annat fall avgör lotten. Beslut
bekräftas med klubbslag.
§22
Rösträtt vid extra möte enligt § 16 och 17.
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs 2/3 majoritet.

§23
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets
protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans oh resultat räkningar skall omedelbart
delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.
§24
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt
vederbörande SF:s stadgar tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter.

