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Stadgar för Alingsås Motorveteraner 
Antagna vid årsmötet 2022 – 03 – 08 

 

 

 

 
  

§ 1  Namn 

 Föreningens namn är Alingsås Motorveteraner. 

 

 

§ 2 Ändamål 

 Föreningen är en ideell sammanslutning som utan ekonomiska intressen och i kulturbevarande anda skall: 

• Främja intresset för äldre motorfordon. 

• Verka för bevarandet och restaurerandet av dessa. 

• Sprida kunskap och skapa förståelse och goodwill för gammelfordonshobbyn. 

 

 

§ 3 Medlemskap 

• Medlem i föreningen kan den bli som är intresserad av veteranfordon och vill sälla sig till 

föreningens stadgar samt förbinder sig att följa dessa.  

• Medlem kan själv begära utträde ur föreningen.  

• Medlem kan förlora sitt medlemskap om han/hon inte betalar sin medlemsavgift efter 

påminnelse.  

• Medlem kan bli utesluten om han/hon har brutit mot föreningens stadgar eller med uppsåt skadat 

föreningens ekonomi, anseende, rykte eller genom illojal verksamhet mot föreningen.  

• Beslut om uteslutning av medlem tas på medlemsmöte där han/hon kan förklara sig och begära 

omprövning.  

• Styrelsen får varna medlem om föreningens stadgar eller etiska regler inte följts och kan tillfälligt 

stänga av medlem till nästa medlemsmöte. 

 

 

§ 4 Medlemsavgift 

• Ansluten medlem skall erlägga medlemsavgift. 

• Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

 

  

§ 5  Årsmöte   

• Årsmötet utgörs av medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift.  

• Årsmötet skall hållas varje år före februari månads utgång.  

• Styrelsen kan vid restriktioner av Regeringen, Folkhälsomyndigheten eller annan 

myndighet som begränsar mötesdeltagande, flytta årsmötet med förlängd mandattid för 

sittande styrelse tills årsmötet kan genomföras. 
• Kallelse till årsmöte skall utfärdas minst 5 dagar före årsmötesdagen och skall bifogas förslag till 

dagordning. 

• Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning kan ske genom fullmakt. 

• Förslag till dagordning upprättas av styrelsen enligt följande: 

1. Antagande av dagordning. 

2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning. 

3. Val av funktionärer vid årsmötet. 

4. Behandling av årsberättelse. 

5. Behandling av revisionsberättelse. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Behandling av motioner. 

8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 
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9. Val 

a. Föreningsordförande 

b. Vice ordförande 

c. Sekreterare 

d. Kassör 

e. Övriga ledamöter samt suppleanter 

f. 2 revisorer 

g. Valberedning 

 

 

10.  

• Val av den eller de personer som skall äga rätt att teckna föreningens firma, bank- 

och plusgiro. 

 

11.  

• Styrelseledamot äger icke rätt att delta i beslut under punkterna 4, 5 och 6.  

• Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet där annat ej stadgas.  

• Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning om årsmötet ej beslutar om annat.  

• Vid lika rösteantal äger sittande ordförande utslagsröst.  

• Vid val avgörs dock företrädet genom lottning. 

 

§ 6 Motioner 

• Motion till årsmötet kan framställas av ansluten medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 

två veckor före februari månads styrelsemöte.  

• Detta datum skall meddelas vid medlemsmötet i december samt visas på hemsidan. 

 

§ 7 Styrelsen 

• Styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. (1;e, 2;e samt 3;e suppleant).  

• Mandattiden för samtliga ledamöter och suppleanter är 2 år.  

• Ledamöter skall väljas växelvis. Halva styrelsen (jämna år) 3 ledamöter (kassör en av dem) + 2 

suppleanter och ojämna år 4 ledamöter (ordförande en av dem) + 1 suppleant.  

• Suppleanter skall alltid kallas till styrelsemöten och har närvaro- och yttranderätt.  

• Suppleanter har rösträtt då ordinarie ledamot ersätts.  

• Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 ledamöter (ordinarie eller suppleanter) är 

närvarande/deltar på styrelsemötet. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.  

• Styrelsen bör förnyas med nyval av minst en ledamot/suppleant vartannat år.  

• Styrelsen skall inbjuda/adjungera kontaktperson från föreningens olika kommitéer till 

styrelsemöten i enskilda frågor som berör deras uppdrag.  

 

§ 8 Räkenskap och revision 

• Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.  

• Revisorerna skall väljas för ett år i taget.  

• Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna 

räkenskapshandlingar och bokslut för granskning. 

 

§ 9 Ändring av stadgar 

• Om ändring eller tillägg av dessa stadgar beslutar årsmötet. Härvid krävs att minst 2/3 av de 

närvarande bifaller förslaget. 

 

§ 10 Föreningens upplösning 

• Föreningen kan upplösas genom beslut av två årsmöten i följd med ett års mellanrum.  

• För upplösning krävs att minst 3/4 av de närvarande vid båda tillfällena bifaller förslaget. 

• Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas för ändamål som årsmötet beslutar om. 


