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§ 1 Föreningens namn 
Motorcykel Historiska Klubben Racing, i fortsättningen benämnd som MCHK-Racing. 

§ 2 Föreningens ändamål 
MCHK-Racing är en politisk obunden, ideell organisation, ansluten till Svenska 

Motorsportförbundet (SVEMO) och vars målsättning är: 

-att med miljömässigt och kulturellt ansvar verka för bevarandet och användandet av gamla 

och/eller unika och historiskt intressanta TT/Road Racing maskiner. 

- att erbjuda medlemmarna möjlighet att framföra Racingmaskiner enligt § 2, samt maskiner 

byggda enligt MCHK-Racing ́s maskinreglemente, såväl i hastighetstävling som i 

uppvisnings/paradkörning utan tävlingsinslag. 

§ 3 Föreningens verksamhet 
Föreningen skall verka för den i § 2 angivna målsättningen genom: 

- att arrangera såväl hastighetstävling som uppvisnings/paradkörning utan tävlingsinslag samt 

banträffar på, av SVEMO, godkända banor. 

-att värna om och utveckla samhörigheten mellan medlemmarna. 

-att tillvarata medlemmarnas samfällda intressen i förhållande till RF, SVEMO, Kommunala och 

statliga myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag.  

-att aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga 

hänsyn. 

-att fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar 

beträffande verksamheten och därmed förknippade problem. 

-att samverka med organisationer och klubbar med liknande syfte. 

-att medverka till att medlemmarnas motorcyklar bevaras/byggs, restaureras och används på ett 

vederhäftigt sätt. 

- att i olika sammanhang sprida information om föreningen och dess verksamhet. 

-att för MCHK-Racing:s del arkivera litteratur och dokument rörande TT/Road Racing maskiner 

enl. § 2. 

§ 4 Beslutande organ 
Högsta beslutande organ inom MCHK-Racing är medlemsmötet. Den omedelbara ledningen av 

föreningen handhas av styrelsen som är dess verkställande organ. 

§ 5 Villkor för medlemskap 
Medlemskap kan vinnas av envar som inför styrelsen styrkt ett seriöst intresse för TT/Road 

Racing maskiner enl. § 2 och som godtagit MCHK-Racing:s målsättning och verksamhet.  

Till Hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom föreningen och gjort denna 

stora tjänster eller eljest i mycket stor omfattning verkat för föreningens ändamål. Förslag att utse 

någon till Hedersmedlem kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag skall tillställas 

styrelsen minst två ( 2 ) månader före medlemsmötet och skall behandlas enligt den ordning som 

stadgas i § 11. 

§ 6 Ansökan om och beviljande av medlemskap 
Ansökan om medlemskap i MCHK-Racing inges till styrelsen. Ansökan behandlas och beslutas 

av styrelsen. 

§ 7 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställes av medlemsmötet. Styrelsen äger rätt att i extrema fall utdebitera en 

extra årsavgift om max. 100:-. Behovet av denna extra utdebitering skall vid nästkommande 

medlemsmöte kunna styrkas. Hedersmedlem erlägger ej någon medlemsavgift. Medlemsavgiften 

gäller för kalenderår och skall vara erlagd före februari månads utgång. Medlem som ej erlagt 



medlemsavgiften i tid, anses ha utträtt ur föreningen. Vid förnyad medlemsansökan efter utträde 

ur föreningen erlägges ny medlemsavgift. Medlem som inträtt under verksamhetsåret erlägger sin 

avgift i anslutning till inträdet. Ny medlem som inträder i föreningen under oktober till december 

erlägger vid inträdet medlemsavgift som då gäller för nästkommande år. Make, make eller barn 

under 18 år till medlem kan mot halva ordinarie medlemsavgift erhålla s.k. "familjemedlemskap". 

Detta gäller dock inte om vederbörande har för avsikt att aktivt köra i tävlings-/eller paradklass. 

Då erfordras fullt medlemskap. 

§ 8 Utträde och uteslutning 
Medlem som skriftligen anmäler sin önskan att utträda ur MCHK-Racing eller ej erlagt 

medlemsavgift inom föreskriven tid frånträder medlemskapet omedelbart. Dock återbetalas ej 

erlagd medlemsavgift eller liknande. Medlem kan uteslutas om denne brutit mot föreningens 

stadgar, är medlem i, eller uttalad stöder en odemokratisk, kriminell eller rasistisk organisation 

eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten. Styrelsen kan föreslå uteslutning och hänskjuta 

ärendet till medlemsmötet för omröstning, varvid fordras enkel majoritet för att uteslutningen 

skall vinna laga kraft. 

§ 9 Ordinarie medlemsmöte (sk. årsmöte) 
MCHK-Racing kallas årligen till ordinarie medlemsmöte under första kvartalet på tid och plats 

som styrelsen bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och lokal för 

medlemsmötet tillställes medlemmarna skriftligen senast sex veckor före mötet. Styrelsens 

förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer tillställes 

medlemmarna skriftligen senast två veckor före medlemsmötet. 

§ 10 Extra medlemsmöte 
Extra medlemsmöte sammankallas när styrelsen så finner erforderligt eller då minst en fjärdedel 

av MCHK-Racing:s medlemmar gör skriftlig framställan hos styrelsen om detta. Mellan ordinarie 

medlemsmöte och extra medlemsmöte skall minst 45 dagar skilja. Kallelse skall tillställas 

medlemmarna skriftligen senast 30 dagar före medlemsmötet och innehålla en redogörelse för det 

eller de ärenden som skall behandlas. Andra ärenden får ej tas upp till behandling under mötet.  

§ 11 Röstning vid medlemsmöte  
Varje medlem har en röst och röstningen skall vara öppen. Röstning genom ombud eller med 

hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

har ordförande utslagsröst. 

§ 12 Ärenden vid medlemsmöte 
Vid ordinarie medlemsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

3. Val av två justerare tillika rösträknare.  

4. Genomgång föregående mötesprotokoll.  

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.  

6. Revisorernas berättelse.  

7. Fråga om fastställande av balansräkning.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

9. Behandling av styrelsens förslag.  

10. Behandling av inkomna motioner.  

11. Val av ordförande för en tid av ett år.  

12. Val av styrelseledamöter.  

13. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant.  

14. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.  

15. Fastställande av nästkommande års medlemsavgifter. 



16. Behandling av förslag till verksamhetsplan för de två nästkommande åren.  

17. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt. 

 

§ 13 Ärenden till ordinarie medlemsmöte 
Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen 

insändas till styrelsen senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge 

yttrande över inkommen motion. *)Ändring vid ordinarie medlemsmöte 2000. Vid årsmötet 2000 

togs beslut om att motioner som berör maskinreglemente samt klassindelning skall senast vid 

angivet datum, som meddelas i klubbens ordinarie medlemstidning, skriftligen insändas till 

respektive klassrepresentant, säkerhetskommitté för att hinna beredas i maskinkommittén för 

beslut i "Regelrixdagen". För sent inkomna motioner tas ej upp till behandling. Om ordinarie 

"Regelrixdag" fattar beslut att bifalla motioner som berör maskinreglemente eller klassindelning 

kan inte besluten införas förrän efter nästa ordinarie "Regelrixdag". Kan "Regelrixdagen" inte 

fatta ett klart majoritetsbeslut skall frågan hänskjutas till ordinarie årsmöte. Undantag från denna 

regel gäller vissa säkerhetsdetaljer som beslutas av FIM och SVEMO samt i undantagsfall egna 

mycket viktiga frågor. 

§ 14 MCHK-Racing:s sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet 
Styrelsen skall bestå av ordförande och åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs växelvis för en 

mandatperiod av två år förutom ordförande som väljs för en mandatperiod på ett år. 

Ledamot 1 väljs på udda år, ledamot 2 på jämna år osv. Vid vakant plats bör fyllnadsval ske så att 

udda och jämna år bibehålles. Bland valda ledamöter konstituerar styrelsen befattningarna vice 

ordförande, sekreterare och kassör. Val av styrelseledamöter sker efter valberedningens eller 

medlemsmötets förslag. Förslag till styrelseledamöter skall vara valberedningen skriftligen 

tillhanda senast en månad före medlemsmötet. Föreslagen styrelseledamot skall vara medlem i 

MCHK-Racing, vidtalad och bör personligen vara närvarande vid valet. Styrelsen är beslutsför 

när en enkel majoritet av styrelsen ledamöter är om beslut ense, dock att minst fyra 

styrelseledamöter må vara närvarande vid besluts fattande. Vid jämt antal röster har ordförande 

utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två ledamöter så 

påfordrar. Styrelsen äger rätt att utse särskilda kommittéer och funktionärer när så erfordras. 

Dessa har ingen egen beslutsrätt utan skall utföra de uppdrag styrelsen ålägger dem. 

§ 15 Styrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen att:  

- verka för förverkligandet av föreningens ändamål och syfte.  

- leda föreningen och omsorgsfullt informera medlemmarna om dess verksamhet.  

- förbereda de ärenden som skall avgöras av medlemsmötet samt verkställa dess beslut.  

- träffa avgöranden samt avge remissyttranden o dyl. i frågor som rör föreningen.  

- förvalta föreningens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår 

avslutas och i färdigt skick ställs till revisorernas förfogande så tidigt som möjligt före ordinarie 

medlemsmöte.  

§ 16 Ekonomi och förvaltning  
MCHK-Racings verksamhets- och räkenskapsår skall vara från 1 januari t.o.m. 31 december. 

Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar. Ordinarie medlemsmöte fastställer 

medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. 

§ 17 Protokoll 
Protokoll skall föras vid medlemsmöte och styrelsemöte. Protokoll från medlemsmöte skall 

publiceras i officiellt organ inom två månader från medlemsmötet. 



§ 18 Revision 
Föreningen ska genom ordinarie medlemsmöte välja två revisorer och en revisorsuppleant. 

Revisorerna väljs växelvis för en mandatperiod av två år och revisorsuppleant väljs in på ett år. 

Det åligger revisorerna att årligen granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt att till 

ordinarie medlemsmöte avge berättelse, vilken skall tillställas styrelsen omedelbart efter utförd 

revision. Revisorerna äger rätt, att när de så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar 

angående föreningens förvaltning. Vid ordinarie medlemsmöte skall minst en av revisorerna vara 

närvarande. 

§ 19 Stadgeändring 
För ändring av stadgar erfordras beslut, med minst 2/3-dels majoritet, av två på varandra följande 

medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie medelemsmöte, för att förslaget skall medföra 

förändring. Förslag till förändring av stadgar kan väckas av styrelsen eller medlem och skall 

senast två (2) månader före medlemsmötet skriftligen vara styrelsen tillhanda. Förslag till ändring 

skall tillställas medlemmarna senast två (2) veckor före medlemsmötet. 

§ 20 Upplösning av Föreningen 
Endast styrelsen kan till medlemsmötet lägga förslag om att föreningen skall upplösas. Beslut om 

upplösning av föreningen kan endast fattas av vid två på varandra följande medlemsmöten, varvid 

det ena kan vara extra. För besluts giltighet fordras att det vid omröstning biträdes av minst 3/4-

delar av medlemmarna. I händelse av upplösning skall en förhandling ske mellan MCHK och 

MCHK-Racing om hur föreningens tillgångar skall disponeras. 


