Swedish Hot Rod Association Örnsköldsvik
889601–1759

Stadgar för föreningen Swedish Hot Rod Association
Örnsköldsvik
Stadgar
§

1. Föreningens namn är Swedish Hot Rod Association Örnsköldsvik, förkortat SHRA
Örnsköldsvik, 889601–1759. Föreningen har sin verksamhet i Örnsköldsvik.

§

2. Föreningens ändamål
Swedish Hot Rod Association är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening som har till
uppgift att samla motorintresserade människor samt att främja motorsporten.

§

3. Medlemskap
Medlem ska verka för att klubbens anseende hålles högt och att dess seriösa verksamhet
respekteras och inte skadas.
Medlemskap erhålles för ett kalenderår i taget genom registrering i medlemsregistret samt
inbetalning till föreningen. Årsavgiftens storlek bestäms vid årsmöte för kommande år.
För barn/ungdom upphör familjemedlemskap vid fyllda 25 år.

§ 4. Utträde och uteslutning
Erlagd årsavgift tillfaller föreningen i händelse av uteslutning eller frivillig avgång.
Medlem kan uteslutas om denne brutit mot SHRA Örnsköldsviks stadgar, uppträtt olämpligt
eller på annat sätt skadat SHRA:s anseende och/eller verksamhet. Styrelsen kan besluta om
medlems uteslutning.

§ 5. Verksamhetsåret och Årsmötet
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Årsmötet hålls
före utgången av februari månad i föreningslokalen.
Kallelse till årsmötet eller extra årsmöte ska ske skriftligen genom sociala medier, hemsida,
smsutskick och mailutskick till föreningens medlemmar senast fyra veckor före utsatt dag för
årsmötet. Förslag på dagordning ska presenteras i god tid innan årsmötet på hemsida och
sociala medier.
Verksamhets- och revisionsberättelsen ska vara klara senast sju dagar före årsmötet.
För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgift vara klubben tillhanda senast den sista
vardagen innan årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
Sittande styrelse har inte rösträtt och ska inte verka för att påverka röstningen.
Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
Varje medlem har 1 (en) röst och val med fullmakt godkännes inte.
För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändring
av stadgar, inköp/avyttrande av fastighet eller föreningens upplösning.
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet
sker med hjälp av lottning.
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§ 6. Förslag till ärenden vid årsmöte
Ärenden ska, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast
14 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller
föreningens upplösning, dessa ska vara tillhanda minst 28 dagar innan årsmötet.
Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 7. Ärenden på årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande och mötessekreterare, bör inte vara sittande.
Val av 2 st justeringsmän till årsmötesprotokollet, tillika rösträknare vid
årsmötet.
Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av årsbokslutet samt revisionsberättelse
Föredragning av räddningsteamets Verksamhetsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gånga året
Fastställande av årsavgifter
Behandling av inkomna motioner
Val av ordförande, mandattid 1 år
Val av vice ordförande, mandattid 2 år, ojämna år
Val av sekreterare, mandattid 2 år, jämna år
Val av kassör, mandattid 1 år
Val av styrelseledamot, mandattid 2 år, ojämna år
Val av 2 st styrelseledamöter, mandattid 2 år, jämna år
Val av firmatecknare
Val av valberedning
Val av revisor
Val av miljöombud
Val av festkommitté
Val av medlems- och webbsideansvarig
Årsmötets avslutande

§ 8. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av 3 st ledamöter som väljs av årsmötet för en tid av två år, två ledamöter
väljs jämna år och en ledamot väljs ojämna år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av
styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Frånvaro från styrelsemöte ska vara giltig och anmälas senast 1 dag före mötesdag och noteras i
protokoll. Frånvaro utan giltigt skäl ska noteras i mötesprotokollet.

§ 9. Styrelsens åligganden m.m.
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen
att verkställa av årsmötet fattade beslut
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att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
att till årsmötet avge årsredovisning för det senaste avslutade räkenskapsåret samt ge förslag till
budget för kommande räkenskapsår.
att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
att svara för att protokoll förs vid styrelsesammanträden och medlemsmöten.
Styrelsen har rätt att för förenings räkning köpa för max ½ prisbasbelopp under en 30dagarsperiod. Till detta räknas inte löpande verksamhetskostnader och eventkostnader som är
beslutade om på medlemsmöte.
Styrelsen har inte rätt att för förenings räkning sälja inventarier, pantsätta, belåna eller sälja
fastighet.

§ 10. Föreningens ledning
Ordförande: Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och
leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller
medlemmar inkallas. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.
Sekreteraren: Ska föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som vid klubbens
medlemsmöten samt upprätta förslag till verksamhetsberättelse mm. Sekreteraren ska vidare
sköta klubbens korrespondens, utskriva och sända iväg kallelser till styrelse- och medlemsmöten.
Kassören: Det åligger kassören att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för
klubbens räkning samt föra klubbens räkenskaper i korrekt tid. Klubbens räkenskaper avslutas
31/12 och årsbokslut ska vara tillgängligt för revisorn senast 7 dagar före årsmöte.
Styrelsemedlemmar: ska tillsammans med övriga styrelsen arbeta med klubbens löpande
göromål. De ska även hjälpa till att göra PR för klubben genom kontakter och sociala medier.
Medlemsansvarig & Webbsideansvarig: ska upprätthålla aktuella/uppdaterade medlemslistor i
föreningslokalen. Se till att externa medlemshanteringssystem lever upp till de krav vi har på ett
sådant system. Denne ska se till att hemsidan och sociala medier är uppdaterade med senaste
informationen. Denne ska ansvara för att eventuell arbetsgrupp följer dessa riktlinjer.

§ 11. Föreningens firma
Föreningens firma tecknas i vanliga fall av ordförande och kassör – var för sig. Andra ordinarie
styrelsemedlemmar kan komma att väljas som firmatecknare om årsmötet anser det.

§ 12. Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor.
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast 2 dagar före årsmötet.
I revisionsberättelsen ska revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13. Valberedning
Av årsmöte tillsatt valberedning, ska bestå av minst tre medlemmar i föreningen.
Dessa ska senast 14 dagar innan årsmötet presentera färdigt förslag inför styrelsen samt
redovisa alla nominerade och svar från nominerade.
De ska på årsmötet presentera sitt förslag till ny styrelse.
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Förslag på medlem till ny styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast 28 dagar innan
årsmötet. Förslag till styrelseposter får inte göras på årsmötet.
Medlemmar i valberedningen får inte ange sig själva som förslag till styrelseposter.

§ 14. Fastigheten
Fastigheten Svedje 4:8 ägs och förvaltas av föreningen.
Renovering av fastigheten på mer än ½ prisbasbelopp ska beslutas på två av varandra följande
medlemsmöten med en majoritet på minst 2/3 vid var och en av röstningarna.
Mindre renoveringar på under ½ prisbasbelopp beslutas på ett medlemsmöte med enkel
majoritet.
Pantsättning och belåning av fastigheten beslutas på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett av dem ska vara årsmötet, med en majoritet på minst ¾ vid var och en av röstningarna.
Avyttring av fastigheten ska beslutas på tre av varandra följande medlemsmöten, under en
period på minst 6 månader, ett av mötena ska vara årsmötet. För giltigt beslut krävs majoritet
med minst 4/5 vid var och en av röstningarna.
Inköp av fastighet ska beslutas på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett av dem ska
vara årsmötet, med en majoritet på minst ¾ vid var och en av röstningarna. Innan röstning ska
kassörens analys av inköpet tas i beaktande.

§ 15. Lokal och inventarier
Medlemmar som vistas i föreningslokalen ska visa omsorg och aktsamhet mot föreningens
fastighet och inventarier. Vid eventuellt försäkringsärende bedöms aktuell skada och vid
uppenbart slarv kan medlem ansvarig för skadan bli ersättningsskyldig. Verktyg, inventarier och
övrigt som föreningen äger får inte lämna lokalen utan lov från styrelse och-/eller
garageansvarig.
Medlemmar som vistas i föreningslokalen ska visa omsorg och aktsamhet mot andra
medlemmars bilar och tillhörigheter. Man lånar inte verktyg, bildelar eller dylikt utan lov från
ägaren.
Vid evenemang arrangerade av SHRA Örnsköldsvik ska alla medlemmar visa omsorg och
aktsamhet mot föreningens inventarier, inköpt materiell och inhyrt materiell till evenemanget.
Vid eventuell skada bedöms denna och vid uppenbart slarv kan medlem ansvarig för skadan bli
ersättningsskyldig.

§ 16. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet eller vid två
medlemsmöten med minst tremånaders mellanrum.
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem i SHRA Örnsköldsvik och ska
tillställas styrelsen vilken åligger att framföra förslaget på nästa årsmöte eller vid två
medlemsmöten med minst tre månaders mellanrum.
Styrelsen ska sända ut förslaget till ändring av stadgar till samtliga medlemmar senast 14 dagar
före årsmöte eller det första av två medlemsmöten.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut med en majoritet av minst 3/4 vid var
och en av röstningarna.
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§ 17. Föreningens upplösning
Endast SHRA:s styrelse kan vid medlemsmöte föreslå att föreningen upplöses. Beslut om
föreningens upplösning kan endast fattas vid två medlemsmöten med minst tre månaders
mellanrum, varav det ena ska vara ett årsmöte.
Vid var och en av röstningarna måste minst ¾ majoritet uppnås för att förslaget ska antas.
Föreningens samtliga medlemmar ska då ha beretts tillfälle att delta i omröstningen.
Beslutas om föreningens upplösning ska dess ekonomiska tillgångar tillfalla till en eller flera
andra föreningar i Norrland med likvärdig verksamhet som SHRA Örnsköldsvik bedriver.

§ 18. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Antagna vid två på varandra följande medlemsmöten enligt 2017-05-28 samt 2017-07-02,

