Stadgar för Svenska sidvagnsklubben SVEA
§1 – Föreningens namn: Svenska sidvagnsklubben, SVEA
Bildad 2006-06-17 vid sammanslagningen mellan de två rikstäckande sidvagnsklubbarna
Svenska sidvagnsklubben SSK från 1968 och SidvagnsEntusiasterna SVEA från 1998.
Organisationsnummer: 80 24 19 - 4972
§ 2 – Föreningens syfte:
SVEA är en ideell förening för personer som är intresserade av sidvagnar och
sidvagnskörning. Klubbens uppgift är att förmedla kontakter mellan sidvagnsintresserade i
Sverige, samt även med sidvagnsförare utomlands.
Vidare är klubbens målsättning att popularisera och upplysa om sidvagnskörning, samt
tillvarata sina medlemmars intressen och rättigheter. Klubben skall vara ansluten till
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, SMC.

§ 3 – Medlemskap
Personer med MC- och/eller sidvagnsintresse kan bli medlem sedan av årsmötet fastställd
medlemsavgift erlagts.
Vid medlemsansökan uppges medlemssökandes och medsökandes namn, adress
telefonnummer, mobilnummer, e-mailadress eventuellt MC/ sidvagnsmärke.
För den som önskar medlemskap i SMC genom SVEA, krävs även personnummer eller
befintligt SMC-medlemsnummer.
Utöver huvudmedlem, gäller medlemskapet även make, maka eller sambo boende på
samma adress
Medlemsavgiften fastställs av årsmöte inför kommande kalenderår. Ny medlem som löst
avgift från september månads ingång, erhåller automatiskt medlemskap för nästkommande
år. Ett medlemskap upphör om inte ny årsavgift betalats senast den 31 mars.
Medlem som bryter mot SVEA:s stadgar eller handlar mot styrelsens eller årsmötets beslut,
eller handlat på så sätt att detta kan innebära skada för klubben, kan uteslutas ur föreningen
av årsmötet eller av ett extra årsmöte.

§ 4 – Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
Föreningens övriga organ är revisorer som ska bestå av en ordinarie för SVEA,
en ordinarie för Jumbo Run:s räkenskaper samt en gemensam revisorsuppleant.
Samtliga revisorer väljs av årsmötet på ett år.
Vidare väljer årsmötet en valnämnd på ett år, bestående av minst två valberedare, varav
den förstvalda är sammankallande.
Utöver dessa, kan årsmötet tillsätta ansvariga med andra arbetsuppgifter.

SVEA:s styrelse, till vilken endast medlem är valbar, skall bestå av minst 5 personer.
Styrelsen skall bestå av ordförande på 1 år, kassör på 2 år, sekreterare på 2 år,
minst två ordinarie ledamöter på vardera 2 år samt eventuella suppleanter på vardera 1 år.
Sekreterare och kassör väljs vartannat år växelvis, övriga ledamöter väljs vartannat år
växelvis.
Om endera avgår i förtid, genomförs fyllnadsval fram till nästa ordinarie val.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 5 – Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 6 – Möten
Årsmöte ska hållas årligen före juni månads utgång. Personlig kallelse till huvudmedlem
sker skriftligen senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.
Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och organisationens upphörande, avgörs med
enkel majoritet.
På årsmöte och extra årsmöte ger varje betald medlemsavgift en röst
Styrelsen kan lägga propositioner till årsmötet, dessa ska då utgå tillsammans med
kallelsen.
Rätt att framlägga motioner till årsmötet har alla medlemmar i organisationen. Motioner skall
vara styrelsen tillhanda före den 1 april.
Minst två styrelsemöten bör hållas varje verksamhetsår.
Styrelsemöte skall föregås av kallelse och är beslutsmässigt om minst tre ordinarie
ledamöter är närvarande. Suppleanterna deltar i styrelsearbetet.
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, eller på begäran av revisorerna eller minst
en tiondel av medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte skall ske genom personlig kallelse till
huvudmedlem, senast fyra veckor före mötet. Dagordning och anledningen skall medfölja
kallelsen. Vid extra årsmöte får endast ärenden upptagna i dagordningen behandlas.

§ 7 – Årsmöte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Årsmötet öppnas
Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera
mötets protokoll
Upprättande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Föredragning av kassaberättelse för det gångna verksamhetsåret
Föredragning av revisorernas berättelse
Beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
Behandling av styrelsens propositioner
Behandling av motioner inkomna till styrelsen före de 1 april

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Handlingsprogram för det nästkommande verksamhetsåret
Budgetförslag för det nästkommande räkenskapsåret
Fastställande av kostnadsersättningar
Fastställande av medlemsavgifter
Val av ordförande
Val av kassör
Val av sekreterare
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av eventuella suppleanter.
Val av ansvarig för Jumbo run
Val till andra ansvarsområden om årsmötet så önskar.
Val av revisor för Svenska sidvagnsklubben SVEA
Val av revisor för Jumbo run
Val av revisorsuppleant SVEA / Jumbo run
Val av två valberedare,
varav den förstvalda är sammankallande
Skrivarpriset
Övriga frågor. (beslut fattas ej under denna punkt).
Årsmötet avslutas.

på 1år
på 2år
på 2år
på vardera 2år
på vardera 1år
på 1år
på 1år
på 1år
på 1år
på 1år
på vardera 1år

Ytterligare punkter kan infogas i dagordningen av styrelsen
Styrelsen skall snarast efter årsmöte utse firmatecknare.

§ 9 – Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar, skall för att bli antagna på ett årsmöte/extra årsmöte
biträdas av minst 2/3 delar av vid mötet avgivna röster. Uppnås endast enkel majoritet
erfordras godkännande även av nästkommande årsmöte (extra/ordinarie) med enkel
majoritet. Uppnås inte enkel majoritet på ett av mötena faller stadgeändringsförslaget.
För ändring av stadgarna fordras att förslaget har behandlats av styrelsen, samt att särskild
punkt för stadgeändring finns upptagen på dagordningen.
Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

§ 10 – Upplösning av Svenska Sidvagnsklubben SVEA
För att upplösa klubben av ett extra årsmöte, krävs beslut med minst 2/3 delar av antalet
avgivna röster. Uppnås endast enkel majoritet erfordras godkännande av ytterligare ett
extra årsmöte med enkel majoritet. Uppnås inte enkel majoritet på ett av mötena faller
förslaget att upplösa klubben.
SVEA kan inte upplösas på ordinarie årsmöten.
I beslutet om upplösning av SVEA ska anges att klubbens tillgångar skall tillfalla Sveriges
Motorcyklisters Centralorganisations fond för rehabilitering av trafikskadade motorcyklister,
postgiro 49 49 72 – 3 jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och extra årsmötets protokoll i
ärendet.
Stadgarna fastställda vid årsmötet 2006-06-17.
Stadgarna ändrade enligt beslut vid årsmöte 2009-06-13.

