STADGAR CLASSIC CAR WEEK

1 KAP

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§

Namn, säte och ändamål

Föreningens namn är Classic Car Week.
Föreningen är en ideell förening med säte i Rättviks kommun.
Föreningens ändamål är att
- främja motorhistoria inom Rättviks kommun
- skapa genomgripande och bestående projekt inom detta område
- främja Rättvik som turistort
- främja Rättviksparkens värde och kulturhistoria
- bevara lokal motor- och kulturhistoria i Rättviks kommun
- främja annan verksamhet förenlig med ovanstående ändamål.

2§

Stadgar och stadgeändring

Föreningens stadgar beslutas av föreningsstämma.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med enkel majoritet av antalet avgivna röster på två
på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena kan vara extra föreningsstämma.

3§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

5§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller på annat sätt enligt
styrelsens beslut.

6§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

7§

Medlemskap

Medlem kan den bli som arbetar för föreningens ändamål.
Hedersmedlemskap kan beslutas av styrelsen för person som på ett idogt, meningsfullt eller
hedrande sätt verkat för föreningens ändamål.
Hedersmedlemskapet gäller under medlemmens livstid.
Medlemskap ska prövas individuellt av styrelsen.
Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta
föreningens intressen eller anseende.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala
stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen eller anseende.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen, och får
av den berörde överklagas till föreningsstämma.

8§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med kvalificerad majoritet om ¾ av antalet
avgivna röster på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena kan vara extra
föreningsstämma.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar, efter det att skulderna betalats, användas till ändamål
som främjar den tekniska kulturhistorien inom Rättviks kommun.

2 KAP

FÖRENINGSSTÄMMA

9§

Tidpunkt och kallelse

Ordinarie föreningsstämma ska varje år hållas före utgången av april månad på tid och plats
som styrelsen bestämmer.
Till ordinarie och extra föreningsstämma kallas samtliga röstberättigade medlemmar senast
fem veckor före stämman.
Kallelse sker av styrelsen och på sätt styrelsen bestämmer.

10 §

Förslag till ärenden att behandlas av stämman

Medlem får avge förslag att behandlas av stämman.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.
Styrelsen ska till stämman avge yttrande över förslaget.

11 §

Sammansättning, rösträtt och beslutsmässighet

Föreningsstämman består av föreningens röstberättigade medlemmar.
Rösträtt har den som var medlem föregående verksamhetsår eller är medlem innevarande
verksamhetsår.
Varje röstberättigad medlem har en röst.
Röstning får inte ske genom fullmakt.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som,
efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i stämmans beslut.

12 §

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 8 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor utom personval
genom enkel majoritet.
Enkel majoritet innebär att ett förslag måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet
avgivna röster.
Personval avgörs genom relativ majoritet.
Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur
dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär ska sluten omröstning ske.
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av
ordföranden för mötet, om ordföranden är röstberättigad.
Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.
Vid personval ska vid lika röstetal lotten avgöra.

13 §

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är varje i Sverige folkbokförd person, som är medlem
i föreningen.
Ledamot av föreningsstyrelsen är inte valbar som revisor eller till valberedningen.
Anställda hos föreningen får inte väljas till ledamot av föreningsstyrelsen eller valberedningen
eller till revisor.

14 §

Ärenden vid föreningsstämma

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning)
8. Revisors berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till

vinstdisposition
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
12. Fastställande av arvoden till förtroendevalda
13. Verksamhetsplan för innevarande år
14. Budget för innevarande år
15. Behandling av inkomna motioner
16. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
17. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
18. Val av styrelseersättare för en tid av ett år
19. Val av valberedning för en tid av ett år
20. Val av revisor och revisorsersättare för en tid av ett år

15 §

Extra föreningsstämma

Föreningsstyrelsen kan kalla röstberättigade medlemmar till extra föreningsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Sådan framställning ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
Extra föreningsstämma ska hållas inom två månader från det styrelsen mottagit begäran
därom.
Förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma ska tillställas föreningens
röstberättigade medlemmar senast fem veckor före stämman.
Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett stämman upptas till behandling.

16 §

Ikraftträdande

Beslut fattade av föreningsstämman gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.

3 KAP

FÖRENINGSSTYRELSE

17 §

Sammansättning

Styrelsen väljs av föreningsstämman.
Styrelsen består av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och fyra styrelseersättare.
Ordförande väljs på ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år med val av halva antalet
varje år. Styrelseersättare väljs på ett år.
Styrelsen utser (inom sig) vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs.

18 §

Åligganden

Föreningsstyrelsen är föreningens beslutande organ när föreningsstämma inte är samlad.

Föreningsstyrelsen åligger att:
1. bedriva föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och föreningsstämmans beslut.
2. övervaka efterlevnaden av föreningens stadgar och regelverk
3. handha och ansvara för föreningens egendom och medel samt redovisningen därav.
4. tillse att av föreningsstämman fattade beslut verkställs.
5. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget ävensom i
övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m.
6. bestämma om organisationen av tjänster vid föreningens kansli samt i förekommande fall
anställa personal och fungera som arbetsgivare.
7. föra protokoll, ombesörja föreningens bokföring samt sköta löpande ärenden i övrigt.
8. senast fem veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna föreningens verksamhets- och
förvaltningsberättelse samt räkenskaper till revisor.
9. senast två veckor före ordinarie föreningsstämma delge föreningens röstberättigade
medlemmar föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt föreningsstämmans
dagordning och motioner.

19 §

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ordinarie
ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsför när samtliga ordinarie ledamöter kallats och då minst halva styrelsen är
närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av de närvarande ledamöterna är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom fullmakt.

20 §

Överlåtelse av beslutanderätten

Föreningsstyrelsen får överlåta sin beslutsrätt i verksamhetsärenden kopplade till arbetsutskott
eller arbetsgrupper, som utses av styrelsen, och som har tillsatts för särskild uppgift, eller på
enskild styrelseledamot eller anställd.
Beslut fattade av delegerad enligt föregående stycke ska rapporteras till styrelsen i samband med
det närmast därefter följande styrelsesammanträdet.

4 KAP

VALBEREDNING

21 §

Sammansättning

Valberedningen utses av föreningsstämman.
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande.
Mandattiden är ett år.

22 §

Åligganden

Valberedningen åligger att:
1. under verksamhetsåret hålla sig underrättad om styrelsens arbete och fortlöpande följa
föreningens verksamhet

2. senast den 1 januari årligen tillfråga dem, vilkas mandattid går ut, om de är villiga att kandidera
för en ny period
3. ge förslag till beslut på ordinarie föreningsstämma enligt 14 § punkt 11-12 och 16-20

23 §

Förslag, förslagsrätt samt nominering vid ordinarie föreningsstämma

Röstberättigad medlem får senast 31 december före föreningsstämman till valberedningen
meddela sitt förslag enligt 14 §, punkterna 11-12 och 16-20.
Kandidat som inte nominerats i rätt tid är inte valbar.
Nominering vid föreningsstämma kan endast ske om föreslagna till visst uppdrag understiger det
antal som skall väljas.

5 KAP

REVISORER OCH REVISION

24 §

Sammansättning

Revisorer utses av föreningsstämman.
Revisorer ska vara en ordinarie och en ersättare.
Mandattiden är ett år.
Till revisor kan utses myndig svensk medborgare som inte är försatt i konkurs eller
underkastad näringsförbud.

25 §

Revisors arbete

Föreningens revisor ska granska föreningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt räkenskaper ska av föreningsstyrelsen
överlämnas till revisor senast fem veckor före ordinarie föreningsstämma.
Revisor ska senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma ha granskat räkenskaperna och
styrelsens förvaltning samt avgivit sin berättelse till föreningsstyrelsen.
Revisor äger rätt att delta i föreningsstyrelsens sammanträden och har därvid yttrande- och
förslagsrätt, men inte rösträtt.
Revisorer ska erhålla protokoll avseende föreningsstyrelsens sammanträden.

Stadgar antagna vid 2016-03-20 samt ändringar vid årsmöte 2019-03-17 och extra stämma 201907-21.

