
Stadgar för Haninge MK

Stadgar för Haninge Motorklubb, bildad den 15 februari 1958 under namnet  
Haninge Motorcykelklubb (HMCK). Namnändrat 1962 till Haninge Motorklubb.  
I stadgarna benämnd föreningen.

1 Stadgar
1:1 Motorsportens mål och inriktning
 Motorsporten är en idrottslig aktivitet som utövas med motorfordon.

1:2 Mål och inriktning
 Den motorsportsliga verksamheten inriktas på att utveckla individen  

po sitivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 Verksamheten utformas och organiseras så att den möjliggör deltagande  
för alla med intresse för motorsport.

 Verksamheten skall organiseras enligt demokratiska principer varvid  
individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma  
angelägenheter.

1:3 Ändamål
 Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med motorsportens  

mål och inriktning samt miljökodex.

1:4 Hemort
 Föreningen har sin hemort i Haninge kommun.

2 Medlemskap
2:1 Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat  

beslutanderätten till.

2:2 Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att veder - 
börande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen och ske enligt  
RF:s stadgar.

2:3 Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas stän dig  
medlem eller hedersmedlem. Om rätt att kalla enskild person till he ders-
ledamot eller ständig ledamot i styrelsen skall detta ske enligt RF:s stadgar.

2:4 Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till  
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som 
inte har betalat medlemsavgiften inom tidpunkt som beslutats av sty relsen får 
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemsskapet upp hör i sådant fall 
genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
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2:5  Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har 
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat fö reningens 
verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat förening  ens intressen. 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

2:6 Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra 
sig inom minst 14 dagar.

2:7 I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den 
uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom tre 
dagar från dagen för beslutet sändas till den uteslutne i betalt brev med posten 
eller på annat betryggande sätt.

2:8 Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne i enlighet med RF:s  
stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen   
inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. Medlem får inte 
uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att  
betala av föreningen beslutade avgifter. motarbetat föreningens verksam het 
eller ändamål, eller uppenbarligt skadat föreningens intressen.

2:9 Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tids  - 
be gränsad uteslutning får mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

2:10  Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället  
meddela medlemmen varning.

2:11 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom 
viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omstän digheter som 
föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. I beslutet skall skä len härför redovisas 
samt anges vad medlemmen iakttaga för överklagan de. Beslutet skall inom tre 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillstäl las den berörde.

2:12  Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får 
av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

3 Medlem
3:1  Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för  

med lemmarna.

3:2  Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

3:3  Skall följa föreningens stadgar samt de beslut som fattats av huvudstyrelsen 
och övriga föreningsorgan.

3:4  Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning 
av föreningen.

3:5  Medlem skall betala den årsavgift (medlemsavgift) samt övriga avgifter som 
beslutats av föreningen och som fastställts av årsmötet.

3:6  Ständigt medlemskap och hedersmedlem är befriad från årsavgift.

3:7 Medlemskort erhålles efter det att medlemsavgiften till fullo är betald.

 Medlemskort får inte utlånas över överlåtas.

3:8  Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de  
for mer som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som  
gäl ler för övriga medlemmar.

3:9 Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning som strider mot respek tive 
idrottsförbunds bestämmelser. Om tävlingen eller uppvisningen ar rangeras 
utanför Sverige skall vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat 
om annan ordning.



3:10  Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhän derta 
den idrottsgren, i vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen 
delta endast om SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av huvudstyrelsen och skall inom ra men för 
RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt 
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

4:1  Det åligger huvudstyrelsen att:
 - tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler efterlevs
 - verkställa av årsmötet fattade beslut
 - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 - ansvara för och förvalta föreningens medel
 - förbereda årsmöten
 - tillställa revisorerna räkenskaper mm.

4:2 Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter jämte två ersättare.

4:3 Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet, för en tid som sägs i § 8:9 
bland föreningens röstberättigade medlemmar

4:4 Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den ersättare 
som står i tur, som styrelseledamot för tiden fram till nästföljande årsmöte.

4:5 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga  
befattningar.

4:6 Styrelsen får kalla enskild person som adjungerad ledamot under tid som 
beslutas av styrelsen.

4:7  Föreningen tecknas av styrelsens ordförande och kassör eller på annat sätt  
som styrelsen beslutar.

4:8 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst hälften av antalet  
styrelseledamöter så bestämmer.

4:9 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till samman trädet  
och minst hälften av ledamöterna är närvarande.

4:10  Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening (reservation)  
skall antecknas i protokollet.

4:11  Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda  
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att såväl före ningens  
stadgar och för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

4:12  Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in som ersättare.

 I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland ordinarie ledamöter enligt styrel sens 
beslut varvid dock nedan angivna uppgifter ankommer på sekreterare och 
kassör:

 Sekreteraren skall:
 -  förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 -  föra protokoll över samtliga styrelsens sammanträden och möten
 -  registrera och förvara skrivelser och se till att föreningens handlingar hålls
  ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att 
  föreningens historia dokumenteras
 -  se till att fattade beslut verkställs
 -  om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och  

 handlingar
 -  årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse.



 Kassören skall:
 -  tillse att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 -  driva in fordringar och verkställa utbetalningar samt se till att det  

 finns verifikationer över dessa
 -  svara för bokföringen av föreningens räkenskaper
 -  i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt  

 lämna arbetsgivar- och kontrolluppgifter
 -  ta fram balans- och resultaträkning varje månad samt bokslut innan årsmöte
 -  se till så att medlemsmatrikel och inventarieförteckning finns
 -  i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande förbunds  

 försäkringar inte är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen tillse att såväl  
 medlemmar som idrottsmaterial, fordon och övriga tillhörigheter är för   
 säkrade till betryggande belopp

 -  utarbeta underlag för budget.

5 Verksamhets- och räkenskapsår
5:1  Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

5:2  Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet  
på  följande år.

6 Revision
6:1  Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmö tes- 

och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som re visorerna 
önskar ta del av, när helst de så begär.

6:2  Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före 
årsmötet.

6:3  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det  
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna  
re visionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

7 Sektioner
7: 1 Föreningen har sin verksamhet i följande sektioner:
 - rallysektion
 - rallycrossektion
 - folkracesektion
 - offroadsektion
 - motorcykelsektion
 - bilorienteringssektion

7:2 Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av 
extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

7:3  Ledningen för varje sektion består av sektionsansvarig och övriga med lemmar.

 Sektionsansvarig väljs årligen bland röstberättigade medlemmar på  
före ningens årsmöte. Härutöver får styrelsen utse en av sina ledamöter att  
in gå i sektionen.

7:4  Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de  
befogenheter som sektionsansvarig har.

7:5  Sektionsansvarig upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för  
varje arbetsår. Budget och verksamhetsplan inlämnas enligt fastställd  
tidplan till styrelsen för godkännande. Styrelsen gör de ändringar i budget  
och verk samhetsplan som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till  
föreningens verksamhet.



8 Årsmöte
8:1  Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av 

februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

8:2  Kallelse till årsmöte översänds till medlemmarna minst tre veckor före mötet 
eller kungöres inom samma tid av styrelsen i pressen samt genom anslag i 
klubblokalen eller dylikt.

8:3  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser,  
verk samhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner 
med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast  
en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns  
tillgängliga.

8:4 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet.  
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före  
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över för  slaget.

8:5  Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och 
som under året fyller lägst 15 år samt ständig medlem och hedersmed lem har 
rösträtt på mötet.

8:6  Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

8:7  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

8:8 Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som  
är närvarande på mötet.

8:9 Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3 Fastställande av dagordning
 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5 Val av justeringsmän som jämt ordförande skall justera protokollet samt   

 rösträknare
 6 Sektionsansvarigas verksamhetsberättelse och styrelsens  

 verksamhetsberättelse samt bokslut för det senaste verksamhetsåret
 7 Revisorernas revisionsberättelse
 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 9 Fastställande av medlemsavgifter
 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget det kommande  

 verksam hetsåret.

8:10  Val av:
 a Föreningens ordförande för en tid av två år
 b Halva antalet övriga ordinarie ledamöter, varav en skall ha uppgiften  

 som kassör, i styrelsen för en tid av två år
 c Två ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid  

 av två år
 d Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte  

 styrel seledamöter eller sektionsansvariga delta
 e Tre ledamöter, av vilka en skall vara sammankallande, i valberedning  

 för en tid av ett år.

8:11  Godkännande av sektionsansvarig.

8:12  Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen eller inlämnats till  
styrelsen eller röstberättigad medlem. Förslaget skall ha inlämnats minst 21 
dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av fö reningen 
skall ha inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.



8:13  Övriga frågor
 Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller med lemmarna 

får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

9 Extra årsmöte
9:1  Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.

9:2  Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 
tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan fram-
ställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

9:3  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar 
utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.  
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas 
medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid  
i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås  
i klubblokalen eller annan lämplig plats.

9:4  Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort 
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

9:5  Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

9:6  Om rösträtt på extra möte, och om beslutsmässighet vid sådant möte, gäller 
vad som stadgas i paragraferna 8:5 och 8:6.

10 Beslut och omröstning
10:1  Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning (votering).

10:2  Med undantag för de i § 11, första stycket, nämnda fallen avgörs vid omröst-
ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan va ra absolut eller 
relativ.

 Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de 
som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster 
förhåller sig till antalet avgivna röster.

 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än 
hälften av antalet angivna röster.

 Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val 
ske slutet.

10:3  Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som  
biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte  
röstberättigad avgör lotten.

10:4  Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med 
klubbslag.

11 Stadgefrågor
11:1   Endast årsmötet äger rätt att ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.  

I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.  
Möte som utlysts för prövning av sådan fråga får besluta om bildande eller 
nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för  
be slutet.

11:2  I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens  
till gångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var  
den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras.



 Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll  
i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar skall  
omedelbart delges vederbörande SF.

11:3  Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och an visningar 
samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig 
ordning utfärdade föreskrifter.

11:4  Ordförande och sekreterare skall tillse att ovan nämnda stadgar, före skrifter 
och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

RF = Riksidrottsförbundet 
SF = Specialidrottsförbund
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