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STADGAR FÖR

Rovswaiders
Organisations nr: 802446-6115
med hemort i Älvdalens kommun
Bildad 2006

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Rovswaiders är en ideell förening som har som ändamål att främja
veteranmopedkulturen.
Föreningen kan även stödja/uppmuntra behjärtansvärda initiativ inom
kommunen som är i linje med Rovswaiders värderingar. Initiativet kan
komma från privatpersoner eller organisationer och bör vara sådant att
det inte finansieras av medlemsavgifter.
Rovswaiders vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.
2 § Sammansättning
Rovswaiders består av de fysiska personer som betalat fastställd
årsavgift och äger en veteranmoped tillverkad 1983 eller tidigare.
Styrelsen kan göra undantag från kravet på innehav av moped enligt
första stycket.
3 § Beslutande organ
Rovswaiders beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen.
Styrelsen kan besluta att två styrelseledamöter gemensamt, eller en eller
flera särskilt utsedda, ska teckna firma i stället för styrelsen. Utsedda
personer ska vara myndiga.
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5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
6 § Stadgetolkning
Årsmötet avgör tolkningen av stadgarna om det finns tvekan. Om det är
bråttom får styrelsen ta ställning.
7 § Stadgeändring
För att ändra stadgarna krävs beslut på två på varandra följande möten.
Minst ett ska vara årsmöte, och det måste vara minst en månad mellan
mötena. Minst 2/3 av rösterna måste stödja en ändring för att den ska bli
giltig.
Enskilda medlemmar och styrelsen kan ge förslag till ändring av
stadgarna. Förslaget ska vara skriftligt för att undvika missförstånd
8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande
möten. Minst ett ska vara årsmöte, och det måste vara minst en månad
mellan mötena. Minst 2/3 av rösterna måste stödja en upplösning för att
den ska bli giltig.
I ett beslut om upplösning av föreningen ska även ingå en punkt om vart
föreningens tillgångar ska skänkas. Om det inte finns någon mottagare
som uppfyller 1 §, får tillgångarna skänkas till annat behjärtansvärt
ändamål.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9 § Medlemskap
Rovswaiders är öppen för alla fysiska personer som följer föreningens
stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften har betalats är personen
medlem och förs in i medlemsförteckningen. För att medlemskap ska
fortsätta utan avbrott ska medlemsavgiften betalas före 1 maj aktuellt år.
Styrelsen kan utse hedersmedlemmar som främjat föreningen.
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10 § Utträde
Medlem som inte längre vill vara med i Rovswaiders, anmäler detta till
styrelsen och avförs från medlemsregistret.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 1 juni får anses
ha begärt sitt utträde ur Rovswaiders.
11 § Uteslutning
Medlem får uteslutas endast i något av följande fall:
- föreningens verksamhet eller ändamål har motarbetas
- föreningens intressen har uppenbart skadats.
Innan styrelsen beslutar om uteslutning, eller varning, ska medlemmen få
möjlighet att inom rimlig tid yttra sig. Medlemmen ska få meddelande om
ett beslut snarast.
12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för
medlemmarna
 ska följa föreningens stadgar och föreskrifter
 ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som
beslutats av föreningen
 ska framföra fordonet på ett föredömligt, trafiksäkert och inte
störande sätt
 ska agera välkomnande mot nya medlemmar och vara ett ansikte
utåt för mopedkulturen
 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen
 bör vara lugn och stabil till sinnet
 bör ha tendenser till hjälpsamhet
 arbetar helt ideellt för klubbens överlevnad.
Medlem som är mantalsskriven i Dalarna och kör med Rovswaiders
minst två gånger per säsong, kan teckna mopedförsäkring genom
föreningens försäkringsombud.
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ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
13 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före
utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen ansvarar för att medlemmar får kallelse till årsmöte senast två
veckor före mötet via mejl eller brev. Inbjudan till årsmötet införs även i
på Facebook och på hemsidan.
Om det har väckts förslag som har väsentlig betydelse för föreningen
eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
14 § Förslag att behandlas av årsmöte
Medlem och styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen ska lämna skriftligt yttrande över förslaget till
årsmötet.
Förslag som kommer upp vid årsmötet kan behandlas om årsmötet om
minst 2/3 av de röstberättigade godkänner det..
15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlemmar som har betalat medlemsavgiften, har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
16 § Beslut och omröstning
Beslut tas med bifallsrop eller, om så begärs, efter omröstning.
Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, om inte annat
anges i stadgarna. Omröstning sker öppet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som
biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad.
Beslut bekräftas med klubbslag eller motsvarande.
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17 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedning är medlem i föreningen.

REVISORER
18 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte
ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av
dem som de har att granska.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar
före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
19 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter. Den bör bestå
av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.
Om någon ledamot avgår under verksamhetsåret, ska ersättare kallas in
enligt årsmötets beslut.
Styrelsen får utse person utanför styrelsen att delta vid styrelsemöten,
s.k. adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt. Adjungerad får
utses till befattning inom styrelsen.
20 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter mellan årsmötena. Styrelsen ska - inom ramen för dessa
stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
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Styrelsen ska bland annat
• se till att föreningen iakttar de lagar och bindande regler som gäller
för föreningen
• verkställa de beslut som årsmötet har tagit
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• se till att revisorerna får räkenskaper och de handlingar de behöver,
enligt 18 §
• förbereda årsmöte.
21 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är
beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening ska antecknas till protokollet.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Även i sådana fall bör
protokoll skrivas. Vid mindre viktiga frågor kan en anteckning göras och
anmälas vid kommande möte.
22 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa
grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till
enskild medlem.
Om beslutet innebär utgifter, ska styrelsen bestämma i vilken omfattning
det får ske.
Den som tar beslut enligt första stycket, ska notera beslutet och
fortlöpande anmäla dem till styrelsen.

Antaget av årsmötet 2017-02-24 och gäller från protokollets justering

