STADGAR
För JÄRVSÖ SKOTERKLUBB antagna vid årsmötet den 26 april 1987.
Reviderade vid årsmötet den 12 febr 2011.
1. ÄNDAMÅL
Järvsö skoterklubb, i det följande kallad ”förening”, som bildats år 1987 har som ändamål:
Att Vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala myndigheter.
Att Sprida kännedom snöskoterns betydelse för mänsklig och samhällelig funktion.
Att Verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken.
Att Tillvarata snöskoteråkarnas intressen.
2. MEDLEMSKAP
Medlem erlägger årsavgift enligt beslut av ordinarie årsmöte.
Medlemskortet är personligt.
Medlem får ej utan styrelsens medgivande representera föreningen.
Medlem som vill utträda ur föreningen gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed
omedelbart skild från föreningen.
Medlem som har brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot heders lagar kan
av styrelsen uteslutas ur föreningen. Frågan om uteslutning av medlem får ej företas till
avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle avge yttrande i ärendet.
3. STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och 4 övriga ledamöter
jämte 2 suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland
röstberättigande medlemmar.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarataga dess intressen.
Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar
och övervakar dessa stadgars efterlevnad.
I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.
4. MÖTEN
Med föreningen hålls
Dels ordinarie årsmöte i augusti eller september månad,
Dels ordinarie medlemsmöte en gång årligen,
Delsextra möten, när så erfordras.
Tidpunkten och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie
årsmöte skall utfärdas senast 8 dagar före mötet.
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt fastställda avgifter och som under året uppnår en ålder av
lägst 16 år.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.
Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val av ordförande för en tid av ett år.
10.Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
Udda årtal väljs 2 ledamöter. Jämt årtal väljs 2 ledamöter.
11. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
12 .Val av två revisorer för en tid av ett år.
13. Fastställelse av årsavgift för kommande verksamhetsår.
14. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad
medlem.
5. VERKSAM- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie
årsmöte. Budgetåret omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
Räkenskaperna tillhandahålles revisorerna senast 15 dagar före ordinarie årsmöte. Revisorerna åligger
att granska förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna budgetåret samt att till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.
6. BESLUT
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering. Vid votering bestämmes
utgången – utom i frågor som gäller stadgeändring eller föreningens upplösande – genom
enkel majoritet.
Om vid öppen votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som
biträdes av ordförande. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten
avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
Beslut i fråga av ekonomisk natur får ej fattas, om frågan ej varit upptagen i
föredragningslistan för vederbörligt möte.
7. STADGEFRÅGOR
För förslag om ändring i dessa stadgar eller om föreningens upplösning, får endast tas upp till
avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av
vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att
ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns
tillgängliga för föreningens medlemmar.

