Reviderad 2018‐03‐10

Föreningstadgar
Föreningens namn och hemort.
Föreningens namn är NordicR
och dess hemort är Karlskoga

Föreningens ändamål.
Föreningen NordicR har till syfte att främja intresset för Volvos bilmodeller ur T5R
och R serierna. Föreningen uppfyller sitt ändamål genom att bedriva:
Aktiviteter för att medlemmarna ska träffas typ, bilträffar mässor banträffar och rena
medlemsträffar.
Föreningen ska även bedriva ett disskutions forum på Internet för medlemmar i syfte
för att utbyta kunskaper, erfarenheter och upplevelser.

Medlemskap.
Medlem kan den person bli som visar intresse för föreningens verksamhet och
ändamål, som samtidigt äger/förfogar över en Volvo av T5R eller R-modell.
Stödmedlem kan den person bli som vill stödja NordicR eller funderar på att köpa en
Volvo av T5R eller R-modell.

Utträde och uteslutning.
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos
föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte
anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin
förfallna medlemsavgift, eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser
som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt
beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte
längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens
stadgar.

Finansiering.
NordicR´s verksamhet finansieras genom inkomster av:
Medlemsavgifter och försäljning av lämpliga klubbvaror, via Internet och på träffar.
Gåvor, bidrag och donationer under förutsättning att inget krav är kopplat till bidraget
som kan påverka föreningens integritet och avsikter.
Styrelsen besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift
som uppbärs av medlemmarna.

Föreningsstämma
Högsta beslutande organ är årsmötet. Den omedelbara ledningen av klubbens
verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmötet.
Årsmöte skall hållas årligen, senast utgången av juni månad, på av styrelsen utsedd
plats och tid. Styrelsen kallar till årsmöte via post till av medlemmar angiven adress
minst 3 veckor före utsatt tid för årsmöte.
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Dagordning gällande årsmöte
1. Ordförande välkomnar deltagare
2. Ordförande och sekreterare väljs för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Frågan ifall mötet är stadgeenligt utlyst
5. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året.
6. Kassörens rapport för det gångna året.
7. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av styrelsesuppleanter.
11. Val av kassör.
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas
Styrelsen inom föreningen kan sammankalla föreningens medlemmar till eventuellt
extra möte ifall detta erfordras. Beslut får endast tas vid extra möte i de ärenden som
angivits i den dagordning bifogad med
utsända kallelsen gällande extra möte till föreningens medlemmar.
Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej
ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger
mötesordföranden utslagsröst.

Styrelsen.
Styrelsen består av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Minst 2 st suppleanter
Styrelsemedlemmar skall arbeta för att:
- främja föreningens ändamål och intressen
- främja för medlemmars fattade beslut
- ansvara för föreningens ekonomi enligt svenska lagar
- använda föreningens ekonomi till medlemmars fördel
- redovisa verksamheten inom styrelsen för senaste verksamhetsår vid årsmöte
- informera medlemmar om föreningens löpande verksamhet
- informera potentiella medlemmar om föreningens ändamål och syfte
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastslagen plan, samt
tillvarataga föreningsmedlemmarnas intressen. När föreningsstämman inte är
sammankallad är styrelsen föreningens beslutande organ.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på
kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av
styrelsemedlemmarna så kräver.
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Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice
ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel
majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid
lotten.

De som får teckna föreningens namn.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare
eller kassör, två tillsammans.

Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av varje enskild ordinarie medlem
och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 november föregående år för
behandling vid påföljande årsmöte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till
årsmöte. Vid omröstning krävs minst tre fjärdedels majoritet.

Upplösning av föreningen
Klubben bör lösas upp automatiskt vid ett medlemsantal understigande 30st
medlemmar
Vid upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla Fonden för trafik och polioskadade.
Om denna fond mot förmodan skulle vara avvecklad så överförs tillgångarna till en
liknande fond som beslutas vid sista årsmöte.
Ändring avseende § Föreningsstämma gällande tid för årsmöte är fastställd den 4
mars 2018 vid årsmöte i Wiredaholm.

