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Förslag till stadgeändringar för riksorganisationen Sverige Motorcyklister framlagda till 
årsmötet 10 november 2007 
    
§§§§ 7. Årsmöte 7. Årsmöte 7. Årsmöte 7. Årsmöte    
    
mom. 7.1  Tid och plats. 
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 oktober 15 augusti15 augusti15 augusti15 augusti och senast 30 november  11115 oktober5 oktober5 oktober5 oktober, 
vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen. Plats för årsmötet beslutas av styrelsen. 
 
mom. 7.3  Motioner, förslag. 
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast den 1 augusti 1 juni1 juni1 juni1 juni. 
Samtliga medlemmar, klubbar, distriktsorganisationer och riksorganisationens styrelse äger rätt att lämna 
förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande samt redovisas på riksorganisationens samt redovisas på riksorganisationens samt redovisas på riksorganisationens samt redovisas på riksorganisationens 
hemsida senast 2 veckor före årsmötehemsida senast 2 veckor före årsmötehemsida senast 2 veckor före årsmötehemsida senast 2 veckor före årsmötet.t.t.t.    
 
mom. 7.4  Röstning, rösträtt. 
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. 
För att antecknas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt medlemskap genom att uppvisa ett 
giltigt SMC-medlemskort eller att det kan styrkas genom kontroll i medlemsregister. 
Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och riksorganisationens upplösande, avgörs med enkel 
majoritet. 
Omröstning genomförs med handuppräckning. Vid lika röstetal har den som är utsedd till SMC: s 
styrelseordförande utslagsröst, årsmötesordförandenårsmötesordförandenårsmötesordförandenårsmötesordföranden, om medlemskap finns, utslagsröst, om medlemskap finns, utslagsröst, om medlemskap finns, utslagsröst, om medlemskap finns, utslagsröst utom vid 
personval då lotten avgör. Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden inte är medlem.Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden inte är medlem.Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden inte är medlem.Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordföranden inte är medlem. 
Om någon begär det skall sluten omröstning hållas vid omröstning i person- och/eller förtroendefrågor. 
 
mom. 7.5  Ärenden vid årsmöte. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret 
8.8.8.8. Föredragning och fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av samt beslut om disposition av samt beslut om disposition av samt beslut om disposition av 

överöveröveröver---- eller underskott i enlighet med balansräkningen eller underskott i enlighet med balansräkningen eller underskott i enlighet med balansräkningen eller underskott i enlighet med balansräkningen    
9. Föredragning av revisorernas berättelse 
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
11. Redovisning av tidigare årsmötesbeslut 
12. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av riksorganisationens medlemmar, klubbar, , klubbar, , klubbar, , klubbar, 

distrikdistrikdistrikdistrikttttsorganisationersorganisationersorganisationersorganisationer samt förslag från styrelsen 
13. Fastställande av verksamhetsinriktning 
14. Fastställande av budget 
15. Fastställande av medlemsavgifter 
16. Val av ordförande 
17. Val av övriga ordinarie ledamöter 
18. Val av revisorer samt revisorssuppleant 
19. Val av valberedning 
20. Övriga ärenden. Inga för organisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt. 
21. Mötets avslutande. 

 
    



    
§ 10. Räkenskaper och förvaltning.§ 10. Räkenskaper och förvaltning.§ 10. Räkenskaper och förvaltning.§ 10. Räkenskaper och förvaltning.    
 
mom. 10.2  Verksamhets- och räkenskapsår. 
Riksorganisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med  
1 september 1 juli1 juli1 juli1 juli till och med 31 augusti 30 juni30 juni30 juni30 juni. 
 
§ 11. Revision§ 11. Revision§ 11. Revision§ 11. Revision    
    
mom. 11.1 Val av revisorer. 
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer, varav minst en 
kvalificerad godkändgodkändgodkändgodkänd samt en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte. 
Valbar till post som revisor och revisorssuppleant är även icke medlem. 
 
§ 12. Utträde, uteslutning§ 12. Utträde, uteslutning§ 12. Utträde, uteslutning§ 12. Utträde, uteslutning    
    
mom. 12.1  Klubbar. 
Lokal klubb eller riksklubb, som begär utträde ur riksorganisationen skall anmäla detta skriftligen. De 
medlemmar, som inte samtidigt begär sitt utträde, kvarstår som SMC-medlemmar. Klubb som underlåtit 
att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter beträffande medlemsavgifter utesluts automatiskt ur SMC med 
ett års karenstid. 
Klubb som på annat sätt underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot riksorganisationen, 
brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur riksorganisationen 
av ordinarie eller extra årsmöte riksorganisationens styrelseriksorganisationens styrelseriksorganisationens styrelseriksorganisationens styrelse. 
 
mom. 12.2  Medlemmar. 
Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot riksorganisationen, brutit mot 
dessa stadgar eller på annat sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur riksorganisationen av 
ordinarie eller extra årsmöte riksorganisationens styrelseriksorganisationens styrelseriksorganisationens styrelseriksorganisationens styrelse. 
 
§ 13. Stadgeändring§ 13. Stadgeändring§ 13. Stadgeändring§ 13. Stadgeändring    
    
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmötet årsmöte eller extra årsmöteårsmöte eller extra årsmöteårsmöte eller extra årsmöteårsmöte eller extra årsmöte, varvid 
ändringsbeslutet skall biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 
Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas skall förslaget antingen ändringarnaändringarnaändringarnaändringarna ha godkänts med 
enkel majoritet vid föregående års årsmöte eller extra årsmöte, minst tre månader förextra årsmöte, minst tre månader förextra årsmöte, minst tre månader förextra årsmöte, minst tre månader föreeee ändrande  ändrande  ändrande  ändrande 
årsmöte.årsmöte.årsmöte.årsmöte. vid ett extra årsmöte minst tre månader före ordinarie årsmöte eller ha godkänts av minst 
hälften av distriktsorganisationerna vid ett distriktsordförandemöte minst fem månader före ordinarie 
årsmöte. För att ett stadgeändringsförslag skall kunna tas upp på ett distriktsordförandemöte måste det 
vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan distriktsordförandemötet samt att förslaget skall vara 
distrikten tillhanda senast 4 veckor före distriktsordförandemötet. 
Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet. 
    

 
 


