Stadgar för Svenska De Tomaso-klubben
§ 1 Föreningens namn
Svenska De Tomaso-klubben
§ 2 Målsättning
Främja och stimulera ägandet av De Tomaso-fordon i Sverige samt skapa kännedom och intresse för
bilmodeller skapade hos De Tomaso.
Samla medlemmar till ett gemensamt intresseområde samt utbyte av erfarenheter och åsikter. Under ett
verksamhetsår ordna klubbträffar.
För De Tomaso-ägare underlätta vård och underhåll av deras fordon.
Öka förarkunskaperna genom att arrangera egna samt delta i andra klubbars bankörningar.
För gemensam trevnad och nytta upprätthålla kontakten med familjen De Tomaso samt andra De Tomasoklubbar etc.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Svenska De Tomaso-klubben erhålls efter skriftlig eller muntlig ansökan och inbetald
medlemsavgift.
Följande medlemskap kan erhållas:
• medlem
• familjemedlem
• hedersmedlem
Genom särskilt beslut av styrelsen kan medlem utses till hedersmedlem.
Medlem, familjemedlem och hedersmedlem äger rätt att utträda ur klubben efter skriftlig ansökan till styrelsen.
• Medlem & hedersmedlem har rösträtt och kan väljas som styrelseledamot.
• Familjemedlem har endast rösträtt.
Medlemskapet förlängs automatiskt med ett år under förutsättning att medlemsavgiften erläggs.
Medlemskapet kan inte överlåtas.
Föreligger skäl för uteslutning av medlem, familjemedlem och hedersmedlem sker det på beslut av styrelsen.
Medlemsavgiften återbetalas inte vid uteslutning.
Vid fråga om uteslutning skall styrelsen fatta beslut med 2/3 majoritet. Uteslutning skall föregås av skriftlig
varning vilken skall uppta aktuella brister.
§ 4 Medlemsavgifter och medlemskort
Medlem och familjemedlem erlägger av årsmöte beslutad årsavgift. Denna skall vara klubben tillhanda senast 1
mars årligen.
Uteslutning av medlem sker vid utebliven betalning.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Alla medlemmar erhåller medlemskort.
§ 5 Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, teknisk
kontakt, försäkringskontakt samt kassör. Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte genom val. Val till
styrelsen sker med tre ledamöter varje år. Jämna årtal väljs ordförande, teknisk kontakt och försäkringskontakt.
Udda årtal väljs vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammankallas av ordförande och är
beslutsmässig då minst 3 av ledamöterna är närvarande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande är officiell representant för klubben, leder styrelsens arbete och övervakar stadgarnas
efterlevnad.
Vice ordförande ersätter ordförande vid behov.
Kassören har hand om all ekonomi i klubben och upprätthåller medlemsregistret.
Teknisk kontakt handhar tekniska frågor.
Försäkringskontakt handhar försäkringsärenden.
Sekreteraren sammanställer information till medlemmarna och arkiverar i pappersform: protokoll,
stadgar och utskick samt alla övriga handlingar. Arkivering sker löpande.
Alla ledamöter är inom sitt ansvarsområde ansvariga för arkivering av handlingar. Dessa sparas och
överlämnas vid nyval.
Samtliga i styrelsen väljs för två år.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 6 Revisor
En revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt upprätta revisionsberättelse.
Revisor väljs udda årtal på två år.

§ 7 Verksamhet och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till närmast följande årsmöte. Räkenskapsåret omfattar
ett kalenderår och löper från 1:a juli till 30:e juni nästkommande år.
Erforderligt material skall vara revisorn tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
§ 8 Möten
Ordinarie årsmöte hålls under hösten dock senast 30 oktober. Extra möte kan utlysas av styrelse eller
mötesordförande.
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
Fullmakt får användas vid röstning, denna skall vara skriftlig och undertecknad av medlem som överlåter
rösträtt till annan medlem. Vid årsstämman närvarande medlem kan företräda högst en frånvarande medlem.
Dagordning vid årsmöte enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Fastställande av röstlängd.
Val av justeringsman tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera protokollet.
Fullmakter.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.
Revisionsberättelse.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut om årsavgift för kommande kalenderår.
Val av styrelseordförande.
Val av övriga ledamöter: vice ordförande, sekreterare, kassör, teknisk kontakt och försäkringskontakt.
Val av revisor för 2 år.
Val av valberedning, bestående av sammankallande plus två till, för en tid av 2 år.
Motioner.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

§ 8.1 Kallelse
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före
sammanträdet med angivande av tid och plats och sker genom särskild skrivelse till medlemmarna eller genom
utlysning i medlemsblad.
Vid val skall jämte kallelsen valberedningens förslag till ny styrelse, revisor och ev. inkomna motioner
medfölja.
§ 8.2 Motioner
Rätt att avge motion tillkommer varje medlem och hedersmedlem. Motion till årsmötet skall ha inkommit
skriftligen till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.
§ 8.3 Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet och skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Dessa väljs för
en tid av två år. Valberedningen tar fram förslag på styrelsens ledamöter samt revisor.
§ 9 Beslut
Beslut får fattas med acklamation eller avges genom öppen eller sluten votering. Vid votering, utom vid
klubbens upplösning, bestäms utgången genom enkel majoritet.
Klubbordförande har vid lika röstetal utslagsröst.
Förslag om ändring av stadgar eller om klubbens upplösning får endast ske vid årsmöte. För godkännande
krävs att minst 2/3 av de vid mötet närvarande stöder förslaget. Vid klubbens upplösande skänks innevarande
medel till Cancerfonden.
§ 10 Firmatecknare
Föreningen tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.
§ 11 Protokoll
Protokoll från årsmöte skall tillsändas medlemmarna med första utskicket efter möte.
§ 12 Övrigt
Sekreteraren är ansvarig för att stadgarna finns tillgängliga för klubbens medlemmar.
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