
 
 

 

Stadgar för EKENÄS MOTORKLUBB/SPORTBILISTER r.f 

 

 
§1. Föreningens namn är Ekenäs Motorklubb / Sportbilister r.f , Tammisaaren Moottorikerho / Urheiluautoilijat r.y och 

dess hemort är Ekenäs stad. 

 

§2. Föreningens ändamål är att befrämja, stödja och underhålla intresse för bil- och motorsport, därtillhörande 

befrämjandet och utvecklande av bil och trafikkulturen i Ekenäs stad och dess omgivning. För ändamålet kan 

föreningen ordna tävlingar, uppvisningar och övriga till motorsport och trafikfrågor hörande upplysnings-, 

informations-, skolnings- och övningstillfällen. 

 

 Föreningen kan för att finansiera sin verksamhet, ordna lagstadga insamlingar och mottaga donationer samt i 

rimliga mån hyra ut ban-områden med fastigheter och lösöre , därtill kan föreningen äga och besitta fastigheter och 

lösöre behövliga för verksamheten. 

 

§3. Föreningen är medlem i Akk-Motorsport ry, Akk-Motorsport rf. 

 

§4. Som egentlig medlem i föreningen kan ansluta sig varje 15 år fylld person, som föreningens styrelse 

godkänner.Som ungdomsmedlem kan ansluta sig under 15 årig person , som föreningens styrelse godkänner. 

  

Till hedesrmedlem kan kallas person, på förslag av styrelsen och godkännd av föreningens möte, som märkbart 

befrämjat föreningens verksamhet. 

 

Till hedesrordförande kan kallas person, på föreningens möte godkännd person, som på ett berömvärt sätt fungerat 

som föreningens ordförande. 

 

 Till understödande medlem kan godkännas person eller juridisk person. 

 

 Hedersmedlem, Hedersordförande, Ungdoms- och understödande medlem har närvaro- och yttranderätt, men ej 

rösträtt vid föreningens möten. 

 

 Föreningen för medlemsregister enligt vad föreningslagen förutsätter. 

 

 Erhällna MEDLEMSRÄTTIGHETER baserade på tidigare stadgar bibehålles. 

 

§5. Medlem, vilken önskar utträda ur föreningen må göra det skriftligt till styrelsen eller dess ordförande eller genom 

att anmäla detta vid föreningens mötet, var protokollföres.Utträdet uppfattas ske omedelbart vid meddelandet, dock 

på ett sätt att den utträdande medlemmen ombesörjer betalningar vilka förfallit före meddelandet om utträde. 

 



§6. Föreningens styrelse kan utesluta medlem, vilken ej ombesörjt sin medlemsavgift inom tre (3) månader från 

förfallodagen eller om han med sitt förfarande inom eller utanför föreningen förhindrar föreningen att upnå sina 

mål eller skadar föreningens anseende. 

 

 Medlem som uteslutits beredes möjlighet att underställa styrelsens beslut vid ett föreningmöte, genom att meddela 

detta skriftligen till föreningens ordförande inom trettio (30) dagar efter uteslutningsbeslutet. På basen av detta 

meddelande är föreningens styrelse skyldig att upptaga avskedsbeslutet till behandling på föreningens möte, vilket 

hålles närmast efter det att missnöjesanmälan gjorts till föreningens ordförande. 

 

§7. Inskrivningsavgift coh årlig medlemsavgift vilken uppbäresav egntlig-, ungdoms- och understödandemedlem 

prövas årligen vid föreningens höstmöte. 

 

 Föreningens styrelse befullmäktigas att befria medlem från medlemsavgift på grund av sjukdom, värnplikt eller 

motsvarande orsak. 

 

 Hedesmedlem och –ordförande är befriade från medlemsavgift. 

 

§8. Föreningen håller årligen två (2) egentilga möten, vårmötet hålles inom mars månad och höstmötet inom oktober 

månad. Mötets plats och bestämda tidpunkt fastställes av styrelsen. 

 

§9. På vårmötet behandlas: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Väljes för mötet. 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Två protokolljusterare 

d. Två rösträknare 

3. Konstateras. 

a. De närvarande 

b. De röstberättigade medlemmarna 

4. Konstateras mötets stadgeenlighet och beslutfördhet. 

5. Presenteras föregående års årsberättelse. 

6. Presenteras föregående års bokslut och revisionsberättelse, beslutes om fastställande av bokslutet 

samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen. 

7. Beslutes om eventuella utnämningar av hedersmedlemmar och ordförande. 

8. Behandlas övriga av styrelsen eller medlemmar framförda ärenden. 

 

§10. På höstmötet behandlas: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Väljes för mötet. 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Två protokolljusterare 

d. Två rösträknare 

3. Konstateras. 

a. De närvarande 

b. De röstberättigade medlemmarna 

4. Konstateras mötets stadgeenlighet och beslutfördhet. 

5. Fastställes för inkommande verksamhetperiod 

a. Verksamhetsplan 

b. Budget 

6. Väjles styrelsens ordförande för följande verksamhetsår. 

7. Väljes fyra (4) stryrelsemedlemmar i stället för avgående. 

8. Väljes verksamhetgranskare och dess suppleant. 



9. Fastställes inskrivnings-, egentlig-, ungdomsmedlems- och understödmedlems avgifter enligt vad 

som hänför sig till paragraf 7 i dessa stadgar. 

10. Väljes kommitte’er för verksamhetsår. 

11. Behandlas övriga av styrelsen eller medlemmar framförda ärenden. 

 

§11. Extra ordinare medlemsmöte hålles då styrelsen anser det nödvändigt, eller då minst en tiondel (1/10) av 

föreningens röstberättiga medlemmar, skrftligen det kräver. 

 

 Ärenden vilka medlemmar önskar behandla vid vår- eller höstmöte, bör skriftligen meddelas till styrelsen senast 

tjugo (20) dagar före mötet.  

 

§12. Föreningens möten sammankallas minst fjurton  (14) dagar före mötesdagen, genom möteskallelse via SMS och på 

klubbens webbsidor. 

 

§13. Föreningens angelägenheter stötes i första hand av styrelsen, vilken väljes av höstmötet. Till styrelsen hör 

ordförande som väljes för verksamhetsår i gången samt åtta (8) andra medlemmar som väljes för två (2) 

verksamhetsår i gången så att hälften av leadmöterna är årligen i tur att avgå.Styrelsen väljer inom sig 

viceordförande, sekreterare samt kassör, vilka även kan väljas utom styrelsen. Styrelsen är belsutsför, när 

ordförande eller vid hans frånvaro viceordförande och fyra medlemmar är närvarande. Höstmötet kan till styrelsens 

hjälp, utnämna kommite’er och funktionärer. 

 De av föreningensmötet tillsatta sektioner sammaträder på sektionsordförande kallelse för att handlägga de ärenden 

som styrelsen till desamma hänskjutit i och förberedning eller verkställande, eller för att på eget initiativ göra 

framställningar till styrelsen i frågor som hänför sig till deras verksamhetsfält. Om styrelsen icke är representerad i 

någon av sektionerna, äger styrelsen rätt att i sektionen invälja en av sina medlemmar. 

 

§14. Föreningens räkenskaps- , och verksamhetsår utgörs av ett kalenderår. Bokslut och årsberättelse bör färdigställas 

inom januarimånad och bör tillställas verksamhetsgranskaren minst tre (3) veckor före vårmötet. 

Verksamhetsgranskaren bör återge bokslutet med därtillhörande utlåtanden åt styrelsen minst två (2) veckor före 

vårmötet. 

 

§15. Som föreningens namntecknare fungerar ordförande ensam eller viceordförande tillsammans med en 

styrelsemedlem.  

 

§16. För ändringar av dessa stadgar erfordras trefjädedelar (3/4) av de avgivna rösterna påett möte. Upplösandet av 

föreningen, erfordras trefjädedelar (3/4) av de avgivna rösterna, vid två (2) på varandra följande möten. Dessa 

möten bör hållas med minst två veckors mellanrum. 

 

§17. Om man beslutar upplösa föreningen, bör dess tillgångar ges till förmån för befrämjandet av motorsport och 

trafikkultur, enligt vad det sista upplösande mötet beslutit. Som förvaltare fungerar personer utsedda av mötet. 

 

§18.  I övrigt följes stadgar i föreningslagen. 

 

 

 


