STADGAR
för

HÄSSLEHOLMS MOTORKLUBB

§1.
Klubbens skyldigheter
Hässleholms Motorklubb (HLMK), ansluten till Svenska Bilsportförbundet (SBF) och
Riksidrottsförbundet (RF), är underkastad bestämmelserna i respektive grundstadgar,
sektionsstadgar och dessa stadgar.

§2.
Klubbens namn, hemort och verksamhetsområde
Klubbens namn är Hässleholms Motorklubb. Godkänd förkortning är Hässleholms MK och som
initialer HLMK. Klubbens hemort är Hässleholm, med Hässleholms kommun och angränsande
kommuner som verksamhetsområde.

§3.
Klubbens ändamål
Hässleholms Motorklubb bildad år 1953, har till ändamål att inom ramen av respektive stadgar,
nationella och internationella reglementen befrämja motorsport, trafiksäkerhet och annan ideell
verksamhet.
Klubben ska tillvarata de motorintresserades önskemål och intressen, gentemot kommun och
myndigheter. HLMK skall också verka så att klubbens medlemmar fostras till ansvarsfulla trafikanter.

§4.
Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av alla som är intresserade och vill utöva eller stödja motorsport. Vid
övergång från annan klubb gäller SBF:s bestämmelser. Medlemsärenden hanteras av styrelsen eller
därtill utsedda personer. Medlemskap får inte beviljas om inträdesansökande står i skuld till annan
förening för årsavgifter eller andra i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit
till betalning under föregående år.

§5.
Medlemsavgifter
Medlem erlägger den inträdesavgift och den årliga avgift som klubbens årsmöte bestämmer.
Medlem som icke erlagt årsavgift senast den 31 mars under verksamhetsåret kan uteslutas av
styrelsen.

§6.
Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar ett kalenderår (1/1-31/12).

§7.
Styrelse
Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse som är utsedd av årsmötet, bestående av
ordförande som väljes särskilt, samt 6 personer. Styrelsen utser inom sig, i den mån årsmötet icke
utser särskilda funktionärer, vice ordförande, sekreterare, kassör och ordförande i
organisationskommittén samt i övrigt erforderliga funktionärer.
Till ledamot av styrelsen kan väljas varje röstberättigad medlem i klubben. Styrelsens ledamöter, med
undantag av ordföranden som väljes för ett år, väljs för två år i sänder med halva antalet varje år, och
kan återväljas. Avgår styrelseledamot innan hans mandattid utgått, blir det ett fyllnadsval vid nästa
årsmöte, om det återstår mer än ett år av dennes tid.

Styrelsen avhåller möte på kallelse av ordföranden eller i hans frånvaro av vice ordföranden och är
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel
röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Styrelsen må under eget ansvar överlämna handläggandet av de löpande ärendena till ett
arbetsutskott. Styrelsen fastställer gränserna för arbetsutskottets befogenheter. Härvid gäller som
regel, att viktigare beslut ska konfirmeras och protokollföras av styrelsen.
Ordföranden är klubbens officielle representant, leder förhandlingar, övervakar klubbarbetet i sin
helhet samt dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i hans
ställe. Vid förfall för båda väljes tjänsteförrättande ordförande.
Sekreteraren åligger att jämte ordföranden handha klubbens löpande göromål, sköta klubbens
korrespondens, föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som vid klubbens möten och att
upprätta förslag till årsberättelse mm.
Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för klubbens räkning samt
att föra klubbens räkenskaper. Att upprätta och förvara aktuell matrikel över klubbens medlemmar
digitalt och delge övriga styrelsen uppdaterad version vid behov. Utgiftsposter skall attesteras av
ordföranden eller annan av styrelsen utsedd person.
Ordföranden i organisationskommittén ska sammankalla kommittén och leda dess förhandlingar.
Han framlägger och motiverar för styrelsen kommitténs förslag och yttranden.

§8.
Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen som sådan eller av den eller de personer som styrelsen därtill
utser. Generellt gäller att ordföranden i förening med kassören alltid tecknar klubbens firma.

§9.
Revision
Revisorerna som väljes vid ordinarie årsmöte till ett antal av två på två år, varav en avgår vart år,
åligger att granska räkenskaperna av styrelsens förvaltning samt inlämna skriftlig revisionsberättelse
före årsmötet.
Avgående revisor kan omväljas. Klubben är skyldig att på begäran bereda befullmäktigat ombud för
SBF eller RF tillfälle att granska klubbens handlingar och räkenskaper.

§10.
Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamheten handhaves av organisationskommittén, bestående av ordförande och
erforderligt antal ledamöter. Ordföranden i kommittén är tävlingsledare, såvida ej särskild
tävlingsledare utsetts. Organisationskommittén åligger att på uppdrag av styrelsen upprätta
tilläggsregler för tävlingar i överrensstämmelse med gällande tävlingsreglementen.

Organisationskommitténs ansvar för att anordnade tävlingar genomförs i full överrensstämmelse
med meddelade föreskrifter samt inom ramen av de ekonomiska gränser, som fastställts av
styrelsen. Organisationskommitténs beslut skall delges styrelsen.

§11.
Andra kommittéer och utskott
Klubben eller styrelsen kan, om och när så erfordras, utse andra kommittéer och utskott att i samråd
med styrelsen handha viss arbetsuppgift. Dylika kommittéer eller utskott väljes vid styrelsemöte eller
årsmöte, samt är inför styrelsen och klubben ansvarig för sitt uppdrag.

§12.
Press och Media
Klubben bör varje år välja en kontaktman (presskontakt), för information till press samt i
förekommande fall övriga organisationer och myndigheter. Häri avses löpande information om
klubbens arbete och planerade aktiviteter samt medlemmars tävlingsframgångar.

§13.
Rösträtt
Medlemmar som erlagt fastställd årsavgift i stadgeenlig tid, äger vid möte vardera en röst. Rösträtt
får ej utövas med fullmakt.

§14.
Val och votering
Alla val sker öppet, såvida ej sluten votering påyrkats. Om vid öppen votering lika röstetal uppnås,
gäller den mening ordföranden biträder. Då sluten votering användes, skall vid lika röstetal
lottdragning äga rum. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer eller i beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen.

§15.
Möten
Ordinarie årsmöte hålls inom två månader efter verksamhetsårets slut på dag och plats, som bestäms
av styrelsen. Andra möten utlyses av styrelsen, då omständigheterna så påfordras, eller då minst 15
medlemmar därom gjort skriftlig framställning till styrelsen, och därvid skall i kallelsen anges
anledningen till mötet.
Kallelse till möte skall vara antingen skriftlig till varje medlem och/eller via digital media och utfärdas
minst åtta dagar i förväg.

De medlemmar som kallats, och närvarar vid aktuellt möte, har beslutsrätt.

Vid klubbens ordinarie årsmöte skall bland ärendena förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande.
Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts.
Upprättande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse och diskussion om denna.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Av styrelsen framlagda förslag.
Av medlem framlagda förslag, som kommit styrelsen tillhanda minst 14 dagar före årsmötet.
Arbetsplan för kommande verksamhetsår.
Fastställande av årsavgift.
Val av ordförande i styrelsen.
Val av stadgeenligt antal ledamöter i styrelsen.
Val av revisorer enligt stadgarna.

§16.
Medlems skyldigheter
Genom inträde i klubben har medlem ställt sig till dessa stadgar till efterrättelse. Medlem skall sträva
efter:
a) att uppträda hänsynsfullt i trafiken samt föregå med gott exempel.
b) att hjälpa till vid klubbens olika arrangemang och åtaganden.
c) att vid varje tillfälle iakttaga det lugn och goda omdöme, som kännetecknar en god
sportsman.

§17.
Utträde
Licensierad medlem som önskar utträde ur klubben, skall därom göra skriftlig anmälan. Anmälan om
utträde behandlas på första därpå följande styrelsemöte. Medlem är skyldig att till klubben erlägga
förfallna avgifter.

§18.
Uteslutning
Medlem, som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva erlagt stadgad årsavgift eller som på
annat sätt brutit mot dessa stadgar eller som handlar mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas
ur Hässleholms Motorklubb.
Fråga om uteslutning av medlem får icke avgöras förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom
viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem genom
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid allmänt möte med Hässleholms Motorklubb
söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av
beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall
föreläggas det ordinarie möte, som hålls närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt
angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas genom
rekommenderat brev.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen
att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphöra alla förpliktelser mellan Hässleholms
Motorklubb och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

§19.
Deltagande i tävling och uppvisningar
Medlem får icke utan styrelsens (eller – om styrelsen så bestämmer – vederbörande sektionsstyrelse)
medgivande representera Hässleholms Motorklubb.

§20.
Ändring av stadgarna
Förslag till ändring av klubbens stadgar får endast förekomma på ordinarie årsmöte. Förslaget skall
senast 14 dagar före årsmötet vara skriftligen inlämnat till styrelsen, som har att behandla och på
årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande erfordras, att
detsamma biträds av minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

§21.
Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som
minst 14 dagar före årsmötet blivit medlemmarna delgivit. För dylikt besluts giltighet fordras, att
minst två tredjedelar av klubbens närvarande medlemmar två år i rad biträder detsamma.

§22.
Disposition av klubbens tillgångar
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution i och
för motorsportens befrämjande i Sverige. Beslut härom skall fattas i sammanhang med beslutet om
klubbens upplösning enligt §21. I händelse av upplösning skall SBF och RF omedelbart underrättas
härom samt erhålla besked om hur eventuella tillgångar disponeras. Bestyrkt avskrift av protokollet
från årsmöte, där slutgiltigt beslut om upplösning fattats jämte avskrift av balansräkning och
revisionsberättelse skall bifogas. Beslut om medlens disposition skall stadfästas av SBF och RF.

§23.
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar
samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning
utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar
vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

__________________________________________________________________________________
Anmärkning:
Basen för dessa stadgar, med ursprung av 1953-54, är till vissa delar omarbetade samt
kompletterade september 1978. Härefter är de godkända av årsmötet den 27/10 1978 samt gäller
från och med verksamhetsårets början 1978-79. De är sanktionerade av SBF och RF december månad
1978.
Dessa stadgar är digitaliserade, moderniserade språkmässigt, ändrade (§9) samt uppdaterade med
ändringar från årsmöten 1981 (§6) och 2005 (§7, §15) inför och godkända av årsmötet den 13/2
2015.
Föreningen ansvarar numera själva för att stadgarna inte strider mot SF:s och RF:s stadgar och
behöver därmed ej formellt godkännas av SBF och RF för att äga giltighet.

