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        Stadgar för Lammhultcyklisterna 
 
ANTAGNA DEN 17:e FEBRUARI 2017 
FASTSTÄLLDA AV ÅRSMÖTET DEN 17:e FEBRUARI 2017 
 
IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 
DEFINITION 
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion eller uppnå tävlingsresultat. 
 
MÅL OCH INRIKTNING 
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykisk som socialt och kulturellt 
avseende. 
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande 
eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. 
 
ÄNDAMÅL 
Lammhult Cyklisterna, stiftad 1999, har som ändamål att utöva och befrämja cykelsport och annan 
idrott för träning och motion samt verka för en god kamratskap. 
 
HEMORT 
Föreningen har sin hemort i Växjö - Växjö kommun. 
 
§ 1 
MEDLEMSKAP 

 Medlem intages i klubben av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av en av Styrelsen 
fastställd registreringsavgift. Årsmötet har möjlighet att ändra nivån på avgiften. 

 Medlemskapet får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller 
syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet. Beslut som innebär att 
medlemskap vägras skall fattas av Styrelsen.  

 Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i 
klubben. 

 
HEMSIDA 
Medlemmen har genom sitt medlemskap godkänt att Lammhult Cyklisterna registrerar, behandlar och 
publicera medlemmens personuppgifter som klubben beslutat om sin verksamhet 
 
§ 2 
UTTRÄDE 

 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta och är därmed omedelbart 
skild från klubben. 

 Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid får skriftligen anmodas att göra 
detta inom 30 dagar. Underlåter han att göra detta och har han inte förebringat skäl för 
anstånd härmed som kan godkännas av styrelsen, skall han anses har utträtt frivilligt ur 
klubben. 

 Medlem som anmält sitt utträde eller anses utträtt frivilligt enligt ovan skall erlägga avgifter 
enligt styrelsens bestämmande. 

 
§ 3 
UTESLUTNING 
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala 
stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen 
skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen 
angiven, tid - minst 14 dagar - yttra sig i ärendet. 
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I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid 
överklagande av beslutet. 
Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten 
eller annat betryggande sätt. 
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i § 79 punkt 1 och § 80 i RF:s 
stadgar. 
Sedan beslut om uteslutning får bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på 
stadgade avgifter. 
 
§ 4 
MEDLEM 
Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som 
anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter, skall 
följa klubbens stadga samt beslut som vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben, har ej rätt till 
andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben. 
 
§ 5 
MEDLEMSAVGIFTER 
Medlem skall betala de avgifter som bestäms av Styrelsen. 
Hedersmedlem är befriad från avgifter. 
 
§ 6 
MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLING 
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som vedertagna inom 
idrottsrörelsen. 
Tävlande klubbmedlem skall bära klubbens dräkt. 
 
§ 7 
STYRELSEN 
Klubbens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, SCF:s och dess 
stadgar - verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger Styrelsen att: 

 Tillse att för klubben bindande regler iakttas. 

 Verkställa av Årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut. 

 Planera, leda och fördela arbete inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens medel. 

 Förbereda Årsmötet och annat allmänt möte. 
 
§ 8 
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och 2 ledamöter. 
Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i § 9 i 
Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar. 
 
§ 9 
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 
Styrelsen väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 17 bland klubbens röstberättigade medlemmar. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 
 
§ 10 
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas 
samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 
Styrelsen är beslutför då minst ordförande, sekreterare och kassör är närvarande. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. 
 
§ 11 
STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER 
Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete. 
Har ordföranden förhinder träder vice ordf. I ordförandes ställe.  
Ordföranden och kassör är firmatecknare var för sig för Lammhultcyklisterna.  
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. 
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§ 12 
RÄKENSKAPSÅR M. M 
Räkenskapsåret omfattar tiden (1 januari - 31 December). 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet följande år. 
 
§ 13 
REVISION 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutna räkenskapsår samt 
till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet. 
 
§ 14 
MÖTEN 
Ordinarie Årsmöte hålls (före februari månads utgång). Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för 
mötet. 
Kallelse jämte preliminär föredragningslista för årsmötet översändes till medlemmarna senast 14 
dagar före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen på klubbens hemsida. 
 
§ 15 
RÖSTRÄTT 
Rösträtt på årsmötet har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter samt hedersmedlemmar. 
Rösträtt är personlig och får ej överlåtas på annan. 
Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt. 
 
§ 16 
BESLUTSFÖRHET 
Årsmötet har beslutsförhet med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet. 
 
§ 17 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Vid årsmötet skall följande behandlas: 
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet. 
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 
6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över Styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det kommande året. 
9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året. 
10. Val av klubbens styrelse. 
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller berättigad medlem minst 14 dagar före 
årsmötet. 
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om det ej finns med på föredragningslistan före mötet. 
 
§ 18 
EXTRA MÖTE 
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, när den finner att ett sådant möte behövs. 
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så 
kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade 
medlemmar. 
Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet. 
Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översändes senast 7 dagar före mötet till medlemmar 
eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag på klubbens anslagstavla. 
Vid extra möte får endast i föredragningslista upptaget ärende avgöras. 
Om rösträtt på extra möte och om beslutsförhet vid sådana möten gäller vad som stadgats i § 15 och 
§ 16. 
 
§ 19 
BESLUT, OMRÖSTNING 
Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja - eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan 
begärs. 
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Med undantag för de nämnda fallen i § 21, nämnda fallen avgörs vid omröstning i alla frågor genom 
enkel majoritet. 
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär, 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande, om 
han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal 
lotten avgöra. 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
§ 20 
VALNÄMND 
Valnämnd skall bestå av två ledamöter. 
 
§ 21 
STADGEÄNDRINGAR 
För bifall till ändring av dessa stadgar eller upplösning av klubben krävs beslut av Årsmötet med minst 
2/3 av antalet angivna röster. 
 
§ 22 
UPPLÖSNING 
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till 
bestämt idrottsfrämjande ändamål. 
Beslut jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll av ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans - och resultaträkningar, skall omedelbart delges SCF. 
 
§ 23 
VÅRA LOPP  
Medlem bör kunna ställa upp som funktionär på minst ett av våra lopp varje år. 
 
§ 24 
ÖVRIGT 
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SCF:s stadgar, 
tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 
Ordförande skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för 
medlemmarna. 
 
§ 25 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1. Av klubben uppsatt pris skall skriftliga bestämmelser uppsättas. 
2. Av klubben godkänt protokoll äger samma laga kraft som dess stadgar. 
3. Stör medlem god ordning och takt vid klubbens sammanträde, tävlingar, fester, utflykter eller sprider 
felaktigheter som kan skada klubben, kan han från klubben skiljas. 
4. Alla anmälningar till nationella tävlingar o.d. sker på egen hand. Ändrad adress skall medlem 
genast 
anmäla detta till sekreteraren. 
5. Styrelsen uppvaktar avgående styrelsemedlemmar med en enklare gåva. 


