
STADGAR FÖR KATRINEHOLMS MOTORKLUBB 
 

§ 1. 
Ändamål. 

 

Katrineholms Motorklubb, vars verksamhetsområde omfattar Katrineholm med omnejd och som är 
anslutet till Svenska Bilsportförbundet samt Svenska Motorcykelförbundet, har till uppgift att: 

1. Verka för ernående av för motorfordon användning lämpliga lagar och förordningar. 
2. Göra propaganda för en förbättrad väghållning. 
3. Verka för en gentemot allmänheten hänsynsfull användning av motorfordon. 
4. Bedriva lämplig upplysningsverksamhet. 
5. Genom tävlingar, föredrag och sammankomster söka höja det allmänna och sportsliga 

intresset för motorfordon. 
 
 

§ 2. 
Medlemmar och medlemsavgifter. 

 

Klubbens medlemmar indelas i: hedersmedlemmar och årsmedlemmar. 
 

Till hedersmedlem kan å allmänt möte kallas person, som genom intresse eller arbete gjort sig 
förtjänt av klubbens synnerliga tacksamhet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter. 
 

Årsmedlem erlägger en årsavgift som för följande verksamhetsår fastställes av årsmötet. 
 

Årsavgifterna skall erläggas före januari månads utgång. Medlem som ej före nämnda tidpunkt 
erlagt avgift, kan uteslutas ur klubben. 
 

Årsavgift för medlem, invald efter den 1 oktober gäller förutom för det innevarande kalenderåret 
även för det närmats följande året. 
 

Medlem som ämnar utträda ur klubben, bör senast den 31 oktober till styrelsen anmäla denna sin 
avsikt, då i annat fall årsavgiften för det kommande året utkräves. 
 

Medlem som utgått ur klubben är skyldig att återlämna tilldelade klubbmärken och emblem. 
 

Medlem har att ställa sig till efterrättelse klubbens stagar och reglementen. 
 
 

§ 3. 
Klubbens sammanträden. 

 

Sammanträden med klubbens medlemmar är allmänna. 
Årsmöte skall hållas under februari månad. I övrigt hålles sammanträden 2:a tisdagen i varje månad 
med sommaruppehåll under juli månad, eller då minst tio medlemmar gjort skriftlig framställan 
därom. I framställningen skall ärendet angivas och kallelse till sammanträde skall ske minst åtta 
dagar före sammanträdet genom annons i ortspress och på webbsidan, eller med personlig kallelse. 
 

Vid sammanträde ledes förhandlingarna av ordföranden och vid förfall för denne träder vice ordf. i 
hans ställe, vid förfall för dessa väljer sammanträdet ordförande. 
 

Vid årsmötet skall förekomma: 
1. Justering av röstlängd. 
2. Fråga om mötet är i stadgeenligt ordning utlyst. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
6. Årsberättelse. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 



9. Fastställande av årsavgift för kommande år. 
10. Övriga frågor som stadgeenligt kunna behandlas. 
11. Val av ordförande. 
12. Val av styrelse och övriga funktionärer. 
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
14. Fråga om tillsättandet av valberedning och eventuellt val av sådan. 

 

Föredragningslista för sammanträde skall om möjligt angivas i kallelsen. 
 

Fråga som önskas behandlad av sammanträde, skall för att kunna uppföras på föredragningslistan ha 
kommit syrelsen till kännedom minst åtta dagar före sammanträdet. 
 
 

§ 4. 
Styrelse och sektioner. 

 

Klubbens styrelse som har sitt säte i Katrineholm skall bestå av minst sju medlemmar och två 
suppleanter. Av dessa skall fyra ha följande funktioner: 1) Ordförande, 2) Sekreterare, 3) Kassör,  
4) Vice Ordförande, samt minst tre ledamöter. Representant för sektioner skall ingå i styrelsen. 
 

Sektioner. 
Skall bestå av en styrelse av minst 5 medlemmar, av dessa skall tre ha följande funktioner: 1) 
Ordförande, 2) Sekreterare, 3) Kassör. 
Sektionernas årsmöte skall avhållas före januari månads utgång. Dagordning enligt § 3. 
Årsberättelse och revisionsberättelse skall tillställas huvudföreningens styrelse i god tid före 
huvudföreningens årsmöte. 
Kassarapport skall tillställas huvudföreningen sex månader efter sektionernas årsmöten. 
Protokoll förda vid års, allmänna och styrelsemöten skall tillställas huvudstyrelsen. 
 
 

§ 5. 
Styrelsens verksamhet. 

 

Styrelsen handhar klubbens intressen, förvaltar dess medel, verkställer klubbens beslut samt 
förbereder frågor som skall behandlas på allmänt sammanträde. 
 

Över sin verksamhet skall styrelsen avgiva årsberättelse som före januari månads utgång skall 
ställas till revisorernas förfogande. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst 
två medlemmar av styrelsen för framställning därom. Vid förfall för ordföranden är sekreteraren 
sammankallande. Kallelse till styrelsesammanträde sker senast två dagar före sammanträdet, med 
kort angivande av de viktigaste ärenden som skall behandlas. I särskilt brådskande fall kan styrelsen 
sammankallas på sätt ordföranden finner lämpligt. 
 

Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens sammanträden. Vid förfall för denne träder vice 
Ordf. in i hans ställe. Vid förfall för dessa väljer sammanträdet ordförande. 
För besluts fattande erfordras att minst en majoritet av medlemmar är närvarande. 
Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
 

Sekreteraren åligger att jämte ordföranden handha klubbens löpande ärenden och att vid styrelse- 
och allmänna sammanträden föra protokoll. 
 

Kassören åligger att handha klubbens penningmedel, föra fullständiga räkenskaper, tillhandahålla 
medlemmarna årskort samt föra medlemsförteckning. 
 
 



§ 6. 
Val och rösträtt. 

 

Val av klubbens styrelse och övriga funktionärer sker på klubbens årsmöte. 
 

Varje medlem äger en röst. Röstningen sker med slutna sedlar och enkel majoritet. Vid lika röstetal 
äger ordföranden utslagsröst. 
 

Röstberättigad är endast den som före ifrågakommande årsmöte erlagt för klubbens medlemmar 
fastställda avgifter. 
 

Ordföranden väljes av årsmötet för ett år. Styrelsens övriga funktionärer väljas av årsmötet för en 
tid av två år och på så sett att hälften årligen avgår. 
 

Uppstår vakans inom styrelsen, äger styrelsen rätt att intill nästa årsmöte invälja ersättare. Vid 
årsmötet sker slutgiltigt kompletteringsval för den tid som återstår för förre mandatinnehavaren. 
Uppstår vakans bland övriga funktionärer, äger styrelsen rätt att företaga kompletteringsval intill 
tiden för nästa årsmöte. 
 
 

§ 7. 
Inval och nomineringar. 

 

Till medlem i klubben kan av allmänt sammanträde (månadsmöte) inväljas varje person, som därom 
gör skriftlig anmälan. 
 

Kandidater till ordförande, styrelse och övriga funktioner nomineras å allmänt sammanträde som 
hålles minst en vecka före årsmötet, eller föreslås av en valberedning på tre personer som tillsats av 
föregående årsmöte. 
 

Avgående person kan återväljas och samma person, kan där så anses lämpligt väljas till flera 
befattningar. Dock får ordförande, sekreterare och kassör ej bekläda flera funktioner inom styrelsen. 
 
 

§ 8. 
Medlems skyldigheter 

 

Förutom de skyldigheter som åligger medlemmarna med avseende på medlemsavgifter och dylikt, 
bör de vinnlägga sig om: 

1. Att hänsynsfullt uppträda mot allmänheten, andra vägfarande och ordningsmaktens  
representanter. 

2. Att verka för höjande av trafikkulturen. 
3. Att vid varje tillfälle iakttaga det lugn och det goda omdöme som kännetecknar en god 

trafikant och sportsman. 
4. Att på tävlingar eller vid andra offentliga arrangemang uppträda sportsmannamässigt och 

alltid tillvarataga klubbens intresse. 
 
 



§ 9. 
Uteslutning av medlem. 

 

Medlem som brutit mot klubbens stadgar, uppträder i strid med klubbens intressen eller genom sitt 
uppförande på annat sätt skadar klubbens anseende, kan på allmänt sammanträde genom röstning 
med slutna sedlar uteslutas ur klubben, varvid ¾ majoritet erfordras. 
 
 

§ 10. 
Protokoll. 

 

Vid sammanträde föres protokoll av den därtill förordnade sekreterare. 
 

Protokoll fört vid årsmöte justeras så snart ske kan av ordförande och de därtill utsedda 
justeringsmännen. 
 

Protokoll, fört vid klubb-, styrelse eller sektionssammanträde skall vid nästkommande resp. 
sammanträde föredragas och justeras. 
 
 

§ 11. 
Räkenskaper och revision. 

 

Klubbens räkenskaper sammanfaller med verksamhetsåret. Revidering av klubbens räkenskaper och 
granskning av klubbens värdehandlingar och protokoll sker genom revisorerna, som i 
revisionsberättelsen skall yttra sig häröver, såväl som om styrelsens verksamhet i övrigt. 
 

Räkenskaperna samt revideringen skall vara avslutade i så god tid att berättelsen däröver kan vara 
avgiven till styrelsen före januari månads utgång. 
 
 

§ 12. 
Ändring av stadgarna. 

 

För ändring av klubbens stadgar fordras beslut därom vid två på varandra följande sammanträden, 
varav ett skall var årsmöte. Vid vardera av dessa möten måste beslutet biträdas av minst ¾ av 
antalet avgivna röster. 
 
 

§ 13. 
Klubbens upplösning. 

 

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som 
minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För dylikt besluts giltighet erfordras att minst 
hälften av klubbens medlemmar två på varandra följande årsmöten biträda detsamma. 
 

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution i 
och för trafikkulturens befrämjande i Sverige. Beslut härom fattas vid det sista av ovannämnda 
sammanträden. 
 
 
 
 
 
Dessa stadgar är reviderade den 18/8 1977, 8/9 1981 samt 13/2 2007. 
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