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STADGAR 

för 
Rättvik Boda Motorklubb (RBMK) 

Org. nr 883201-2861 
Antagna av ordinarieårsmöte 2017-03-24 

 
Rättvik Boda Motorklubb (RBMK) bildades 14 februari 1979. Stadgar fastställdes av årsmöte 5 april 
1979, revideras 5 mars 1997 och 24 mars 2017. 
 
RBMK är en självständig förening som bedriver motorcykelsport i Rättvik med hemma banan Råberget. 
RBMK tillhör SVEMO och Dalarnas Idrottsförbund. 
 
Vår verksamhetsidé är att vi vill utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som social och 
kulturellt inom ramen av vår idrott och RF riktlinjer och regler. Ledord i vår förening är att alla får vara 
med där gemenskap och laganda är viktiga ord samt att vi har trevligt tillsammans och glädjen finns 
hos alla. Vi vill ha en bredd med nybörjare för ung som gammal samt att vi bevarar alla som varit med 
länge och våra motionärer men även ha en välfungerande tävlingsverksamhet.  
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. 
 
§ 1 Ändamål 
RBMK skall bedriva Motorcykelsport i enlighet med dessa stadgar och SVEMO:s regler och riktlinjer. 
 
§ 2 Sammansättning 
RBMK består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 
 
§ 3 Beslutande organ    
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen. 
 
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie 
årsmöte t o m nästkommande ordinarie årsmöte. 
 
§ 5 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de styrelsen beslutar genom fullmakt. 
 
§ 6 Stadgar 
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall avgöras frågan av styrelsen.  
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar 
inte väcka talat vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i ställer avgöras i enlighet 
med inom idrotten angiven ordning. 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmöte och skall godkännas av årsmötet. För 
beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster, samt skall det i kallelsen 
framgå att stadgeändring är föreslagen. 
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§ 7 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut 
av upplösning skall de anges vart föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande 
ändamål samt vart föreningens handlingar skall arkiveras. 
 
Beslut, tillsammans med kopior av årsmötesprotokoll samt revisionsberättelse jämte balans- och 
resultaträkningar, skall omedelbart skickas till vederbörande SF. 
 
§ 8  Medlemskap 
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om 
medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökande kommer att motarbeta föreningens 
ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet 
gäller tills vidare. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 
14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. 
 
I beslutet att avslå medlemskapsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande 
ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen 
skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF. 
 
§ 9 Medlems skyldighet och rättigheter 
Medlem 

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningen och organisationens 
stadgar, tävlingsregler och beslut. 

• ska betala de avgifter som beslutas av föreningen. 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar. 

• har rätt till information om föreningens angelägenhet. 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 
föreningen. 

 
§ 10 Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att 
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 
 
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 
 
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemsdeltagande i tävling eller uppvisning. För 
deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande. 
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande 
idrottsgren, får medlem delta endast om SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 
 
§ 11  Utträde 
Medlem, som önskar utträde ur föreningen, ska skriftligen anmälan detta. Har medlems vid sådant 
utträde inte betalt föreskrivna avgifter till föreningens, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska 
betalas eller inte. 
 
Om medlem inte betalt medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningens beslutat om 
medlemskapet upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet. 
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§ 12  Uteslutning och överklagande 
Medlem får uteslutas om medlemmen trots påminnelse har försummat att betalat av föreningen 
beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetet föreningens verksamhet 
eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. 
 
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid.  
Beslut överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kapitel i RF:s stadgar. 
 
§ 13  Sammansättning av styrelse m.fl. organ 
Vid tillsättning av funktioner skall det eftersträvas sammansättning av män och kvinnor och ungdomar. 
 
§ 14 Tidpunkt och kallelse 
Årsmötet är det högst beslutande organ och hålls årligen under februari eller mars månad på dag och 
plats som bestäms av styrelsen. 
Kallelse utfärdas av styrelsen genom kungörelse till medlemmarna genom information på hemsidan 
och i klubblokalen senast tre veckor före mötet.  
Föredragningslista jämte övriga handlingar ska finnas att tillgå för medlemmar senast 1 vecka innan 
mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av med annan förening 
eller annan fråga av väsentlig betydles för föreningen eller dess medlemmar ska de anges i kallelsen. 
 
§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandla av årsmötet. Förslag ska vara styrelsen 
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande. 
 
§ 16 Beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 
§ 17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt 
Rösträtten har medlem som betalt medlemsavgift och under verksamhetsåret fyllt 12 år.  
Rösträtten är personlig och får inte överlåtas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har 
yttrande och förslagsrätt på möte. 
 
§ 18 Ärenden vid årsmötet 

1. Årsmötet öppnas 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av mötesfunktionärer:  a) ordförande 
    b) Sekreterare 
    c) Två (2) protokolljusterare tillika rösträknare 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande  
5. Fastställande av föredragningslista  
6. Behandling av:  a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse 
7.  Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Behandling av förslag från Svemo 
10. Behandling av styrelsens förslag samt motioner  
11. Behandling av kommande års a) Verksamhetsplan  
  b) Budget 
12. Val av föreningens ordförande för ett (1) år 
13. Val av erforderligt antal ledamöter på två (2) år 
14. Val av revisorer för ett (1) år  
15. Val av valberedning för ett (1) år 
16. Val av ombud och suppleanter till SDF   
17. Årsmötet avslutas 

                       Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse ska framgå i kallelse till årsmötet. 
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§ 19 Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem i förening. Ledamot av styrelsen är inte 
valbar som revisor. Arbetstagare i föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen 
eller som revisor. 
 
§ 20 Extra årsmöte 
Extra årsmöte sammankallas av styrelsen då denna finner det nödvändigt eller på begäran av revisor 
eller då minst en tiondel av de röstberättigade föreningarna så begär. 
Efter sådan framställning skall styrelsen inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte, som skall hållas 
inom två (2) månader från kallelsen. Föredragningslista skall sändas ut senast sju dagar före mötet. 
Underlåter styrelsen att utfärda kallelse får de som gjort framställningen göra detta. Vid extra årsmöte 
får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
 
§ 21 Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs genom omröstning. (votering). 
 
Med undantag för stadgeändring som avgörs omröstning genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan 
vara antingen absolut eller relativ. 
Val avgörs genom relativ majoritet varmed menas att den (de) som erhållit flest antal röster blivit 
valda.  
 
Övriga frågor avgörs med absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat medlem begär det skall dock val ske slutet.  
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden om 
denna är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.  
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
§ 22 Ikraftträdande 
Beslut fattade av årsmötet gäller från det att protokollet justerats, om inte annat bestäms. 
 
§ 23 Valberedning  
Valberedningen skall bestå av kvinnor och män och utgöras av ordförande och minst två (2) ledamöter. 
Som väljs på ett (1) år. 
 
§ 24 Valberedningens åligganden 
Valberedningen skall i god tid före årsmötet skriftligen tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om de vill 
kandidera för nästkommande period samt informera föreningarna om namnen på dem som står i tur 
att avgå och vilka som avböjt återval. 
 
Valberedningen skall ge föreningarna tillfälle att avge förslag på personer som kandiderar vid årsmötet. 
Valberedningens förslag jämte namnen på de kandidater som övrigt nominerats skall framgå av 
föredragningslistan. 
 
§ 25 Nominering vid årsmötet 
Kandidatnominering är fri, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som 
föreslagits av valberedningen.  
Den som föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall skriftligen kunna styrka att personen 
är villig att åta sig uppdraget.  
 
§ 26 Revision 
Föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två (2) revisorer, valda 
på ett (1) år. Styrelsens räkenskaper och andra handlingar som belyser verksamheten överlämnas till 
revisorerna senast en (1) månad före årsmötet. 
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. 
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§ 27 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen bestås av ordförande samt fyra till sex (4-6) övriga ledamöter, kvinnor och män som väljs på 
två (2) år samt två (2) suppleanter som väljs på två (2) år. 
 
Styrelsens ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 
 
Vid förhinder för ledamot ersätter ledamoten suppleanten. Om ledamot avgår i förtid ersätter 
suppleanten ledamöter för tiden t.o.m nästföljande årsmöte. 
 
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och 
förslagsrätt, men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen. 
 
§ 28 Styrelsens åligganden 
Styrelsen är föreningens beslutande organ när årsmötet inte är samlat. 
Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för 
föreningen verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
De åligger styrelsen särskilt att: 

1. Verkställa årsmötets beslut 
2. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
3. Föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt. 
4. Tillställa revisorerna räkenskapen 
5. Förbereda årsmöte 
 

§ 29 Kallelse och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst två ledamöter begärt det och är 
beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet är närvarande. För alla beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom fullmakt. Om ordföranden så finner nödvändigt kan 
ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. 
 
Vid sammanträden eller beslutsfattande ska protokoll upprättas som ska undertecknas av 
mötesordförande eller mötes sekreterare och utsedd protokolljusterare. Avvikande meningen ska 
antecknas i protokollet. 
 
§ 30 Delegation 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, till 
kommitté eller annat organ som har tillsatts för viss uppgift, eller på enskild styrelseledamot. Den som 
fattat beslut med stöd av delegation skall regelbundet underrätta styrelsen därom.  


