
MOTIONER OCH FÖRSLAG 
___________________________________________________________________MOTION A 
 
SSSStadgeändringar från SMC Västerbotten tadgeändringar från SMC Västerbotten tadgeändringar från SMC Västerbotten tadgeändringar från SMC Västerbotten     
    
Förslag 1 till 2006 års riksstämma Förslag 1 till 2006 års riksstämma Förslag 1 till 2006 års riksstämma Förslag 1 till 2006 års riksstämma     
Föreningens stadgar är ett grundläggande och viktigt dokument. Förslag till nya stadgar har, med 
stöd av 7.2 i nuvarande stadgar, behandlats på länsordförandemötet i mars 2006. SMC 
Västerbotten anser att de stadgar som godkändes vid länsordförandemötet bör justeras i några 
principiellt viktiga frågor och föreslår därför att årsmötet beslutar följande lydelse i berörda delar. 

 
Röstning vid stämmaRöstning vid stämmaRöstning vid stämmaRöstning vid stämma    
Vi anser inte att det finns skäl att frångå nuvarande ordning angående utslagsröst, dvs. att vid 
lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Om 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet begränsas möjligheterna att föra t.ex. en skadeståndstalan. Det 
är därmed inte rimligt att den som varit ordförande under året har utslagsröst i frågan om 
ansvarsfrihet för "sin" styrelse. På grund av frågans art bör ingen i den aktuella styrelsen ha rätt 
att rösta. Det är inte heller lämpligt att någon som under året på ett avgörande sätt påverkat 
verksamheten ska ha utslagsröst det vid årsmötet, som är de vanliga medlemmarnas 
huvudsakliga tillfälle till inflytande. Inte heller bör nyvalda styrelsemedlemmar ha rösträtt 
beträffande val av de revisorer som ska granska deras arbete.  

 
Godkänt förslag, mom. 7.4 (del av) 
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. 
- - - 
Vid lika röstetal har den som är utsedd till SMC:s styrelseordförande utslagsröst, utom vid 
personval då lotten avgör. 

 
Motförslag, mom. 7.4 (del av) 
Varje, vid årsmötet närvarande medlem som antecknats i röstlängden, äger en röst. Medlemmar 
i avgående styrelse har dock på grund av jäv inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Inte heller har medlemmar i den nya styrelsen rösträtt vid val av revisorer och 
revisorssuppleanter. 
- - - 
Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.  
 
Uteslutning av klubb/medlemUteslutning av klubb/medlemUteslutning av klubb/medlemUteslutning av klubb/medlem    
Det finns i motorcykelkretsar klubbar och individer som är tungt kriminellt belastade och som 
representerar åsikter som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle. Det är därför viktigt 
att föreningen snabbt, utan omgång med kallelse till extra årsmöte eller inväntande av ordinarie 
årsmöte, kan utesluta klubbar/personer som gör att SMC:s trovärdighet och seriösa inställning 
kan ifrågasättas. En möjlighet att få saken prövad av årsmöte bör dock finnas för den klubb eller 
person som så önskar.    

 
Godkänt förslag, mom. 12.1 (del av) resp. 12.2 (del av) 

 
… eller på annat sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur riksorganisationen av ordinarie 
eller extra årsmöte. 

 
Motförslag (tillägg) mom. 12.1 
I de fall frågan om uteslutning uppkommit på grund av misstanke om eller konstaterad brottslighet 
eller liknande omständigheter, som medför att SMC har grundad anledning att inte vilja förknippas 
med klubben, får dock beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om klubben så begär skall detta 
beslut omprövas vid närmast följande årsmöte. 
 
mom. 12.2  



I de fall frågan om uteslutning uppkommit på grund av misstanke om eller konstaterad 
brottslighet eller liknande omständigheter, som medför att SMC har grundad anledning att inte 
vilja förknippas med medlemmen, får dock beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om 
medlemmen så begär skall detta beslut omprövas vid närmast följande årsmöte. 

 
Tid för medlemskapTid för medlemskapTid för medlemskapTid för medlemskap    
Hur länge erlagd medlemsavgift berättigar till medlemskap är en central fråga som bör framgå av 
stadgarna och beslutas av årsmötet. Det är också årsmötet som beslutar om medlemsavgiftens 
storlek. Samma medlemsavgift bör inte ge rätt att rösta vid två ordinarie årsmöten. Ett alternativ 
är giltighet 52 veckor löpande, varvid giltighetstider löper ut fördelat över året även om många 
kanske kan förväntas göra sina inbetalningar i början av säsongen.  

 
Godkänt förslag, mom. 6.1 (del av) 
Ett medlemskap upphör vid giltighetstidens slut, om det inte förnyas. 

 
Motförslag (tillägg), mom 6.1 första stycket 
Ett nytecknat medlemskap är giltigt 52 veckor fr.o.m. den dag betalningen är SMC till handa. Om 
medlemsavgiften kommer SMC till handa vid en tidpunkt när giltigt medlemskap löper förlängs 
medlemskapets giltighetstid 52 veckor fr.o.m. den dag medlemskapet annars skulle ha upphört. 

 
Styrelsen för SMC Västerbotten 20060528  
 
Svar:Svar:Svar:Svar: SMCs styrelse presenterar under motion D en totalöversyn av stadgarna.   
 
SMCs styrelse föreslår att:  
Motionen avslås men att styrelsen får i uppdrag att behandla motionen och presentera ett förslag för 
behandling på länsordförandemötet i mars 2007.  

 
___________________________________________________________________MOTION B 
    
AAAAngående finansiering av den regionala verksamheten från Ulf Bergqvist, SMC Hallandngående finansiering av den regionala verksamheten från Ulf Bergqvist, SMC Hallandngående finansiering av den regionala verksamheten från Ulf Bergqvist, SMC Hallandngående finansiering av den regionala verksamheten från Ulf Bergqvist, SMC Halland    
        
Den regionala verksamheten inom SMC är hotad av en allt svårare ekonomisk situation med 
minskade/uteblivna bidrag från utomstående aktörer.    Idag har många län endast 
medlemsavgifterna att finansiera sin verksamhet med. Det kan inte vara en rimlig fördelning att 
den centrala verksamheten/administrationen förbrukar 90% av medlemsavgifterna, och endast 
10% kommer medlemmarna till del genom regionala aktiviteter.    Detta kanske kunde accepteras 
när SMC var en centralorganisation, men i en riksorganisation med därtill hörande regioner 
måste dessa förstärkas med en större del av medlemsavgifterna.    Bidragens tid från landsting 
och försäkringsbolag är förbi, det är dags att vi själva finansierar vår regionala verksamhet!    

 
Därför yrkar vi att: 
Styrelsen får i uppdrag att ändra fördelningen av medlemsavgifterna så att minst 25% av 
medlemsavgiften 2008 fördelas till läns/distriktsorganisationerna.  

 
Ulf Bergqvist, Ordförande e.u. 
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, Hallands Län. 
 
Svar: Svar: Svar: Svar: SMC har inlett en omfattande översyn av sin centrala administrativa verksamhet med mål 
att öka effektiviteten för länen och därmed sänka de administrativa kostnaderna. Denna process 
är inledd i samband med en målsättning om att öka medlemssiffran väsentligt.    

 
SMC:s styrelse föreslår därför att  
Avslå motionen men att göra en konsekvensanalys av förslaget till årsmötet 2007. 
 

___________________________________________________________________MOTION C 
KKKKörkortspriser örkortspriser örkortspriser örkortspriser från Sture Johansson, medlemsnummer 159099från Sture Johansson, medlemsnummer 159099från Sture Johansson, medlemsnummer 159099från Sture Johansson, medlemsnummer 159099    



Jag tycker att SMC ska arbeta med att få ner kostnaden för att ta ett mc-körkort. För är det en 
hög kostnad så blir det ju färre som kan ta och återväxten blir lägre och färre SMC:are. En riklig 
och saklig utbildning tycker jag att det fordras men priset får ej bli så hög som idag.  
 
Medlem 159099 Sture Johansson Västra Götaland 

 
Svar:Svar:Svar:Svar: SMC:s styrelse förstår önskemålet om att kostnaden för körkortsutbildningen kunde vara 
lägre. Enligt SMC:s avsiktsförklaring i MC-Ola ska SMC verka för att obligatorisk trafikant-
utbildning införs i skolan. Det bidrar till ökade grundkunskaper när man ska ta körkort vilket kan 
leda till lägre kostnader. SMC vill samtidigt ha en hög kvalité på grundutbildningen för 
motorcykelkörkort. SMC vill också ha en kostnadseffektiv grundutbildning utifrån en relevant 
kursplan. SMC har dock ingen möjlighet att påverka enskilda trafikskolornas prissättning eller 
Vägverkets avgifter för körkort.  
 
SMC föreslår därför att:  
Årsmötet avslår motionen.   

 

 
___________________________________________________________________MOTION D 
Förslag till stadgeändringar från SMCs styrelFörslag till stadgeändringar från SMCs styrelFörslag till stadgeändringar från SMCs styrelFörslag till stadgeändringar från SMCs styrelsssse. e. e. e.     

 

STADGAR 
FÖR  

SVERIGES MOTORCYKLISTER  
 

 

§ 1. Riksorganisationens ändamål.§ 1. Riksorganisationens ändamål.§ 1. Riksorganisationens ändamål.§ 1. Riksorganisationens ändamål.    
 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister förkortat SMC, i dessa stadgar kallad SMC eller 
riksorganisationen, är en på demokratisk grund byggd, allmännyttig, ideell riksorganisation. 
Riksorganisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla som är beredda att stödja 
SMC:s stadgar. 
 
SMC har till uppgift att verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och i trafikmiljön, bl.a. 
genom aktiviteter riktade särskilt till ungdomar, samt aktiviteter som påvisar motorcyklisternas 
särskilda utsatthet i olika trafiksituationer.  
Vidare har SMC till uppgift att initiera och upprätthålla internationella kontakter med liknande 
organisationer främst inom Europa samt att inom Sverige främja samarbete mellan riksorganisationen 
och SMC:s distriktsorganisationer och klubbar.  
 
§ 2. Riksorganisationen.§ 2. Riksorganisationen.§ 2. Riksorganisationen.§ 2. Riksorganisationen.    
    
mom. 2.1  Firma m.m. 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklisters firma är  
Sveriges MotorCyklister. Riksorganisationens namn, märke och medlemsregister får inte användas i 
kommersiell verksamhet utan styrelsens medgivande. 
    
mom 2.2  Medlemmar. 
SMC består av direktanslutna medlemmar, anslutna medlemmar i anslutna mc-klubbar enligt §4, samt 
anslutna medlemmar i associerade riksklubbar enligt §5. 
 
mom 2.3  Beslutande organ. 
Riksorganisationens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Årsmötet väljer en styrelse som utgör beslutsorgan under tiden mellan två årsmöten. 



 
mom 2. 4  Verkställande organ. 
Riksorganisationens verkställande arbete leds av en ledande tjänsteman, som för riksorganisationens 
räkning ansvarar för en kansliverksamhet som handhar riksorganisationens löpande arbete. Det 
ankommer på styrelsen att upprätta en instruktion för den ledande tjänstemannens arbete, där det 
framgår att det i den ledande tjänstemannens förpliktelser även ingår att deltaga i och biträda styrelsen 
i dess arbete. Kansliverksamhetens resurser skall, med hänsyn taget till de ekonomiska 
förutsättningarna, anpassas till de behov och krav som riksorganisationens medlemmar har. 
    
§ 3. Distriktorganisationerna.§ 3. Distriktorganisationerna.§ 3. Distriktorganisationerna.§ 3. Distriktorganisationerna.    
    
mom 3. 1  Distriktsorganisationen.  
SMC: s lokala klubbar samt direktanslutna medlemmar sammanförs i distriktsorganisationer. Varje 
distriktsorganisation omfattar som huvudregel ett län dock kan annan distriktsindelning beslutas av 
riksorganisationens styrelse efter samråd med berörda distriktsorganisationer.  
För distriktsorganisationerna gäller särskilda stadgar, fastställda av SMC: s årsmöte. Ändringar i en 
enskild distriktsorganisations stadgar kan efter framställt önskemål från berörd distriktorganisations 
styrelse, fastställas av SMC: s styrelse.  
 
mom 3. 2  Distriktsordförandemöte.  
Mötet är en rådgivande konferens och har därutöver rätt att godkänna en föreslagen stadgeändring vid 
första beslut enligt ordningen i § 13. I mötet deltar distriktens ordförande eller av distriktet utsedd 
ersättare. Sådant möte hålls minst en gång per år. Det ankommer på SMC:s styrelse att kalla till möte. 
Kallelse och förslag på dagordning skall skickas till distriktsorganisationerna senast fyra veckor före 
mötet.  
 
§ 4. Lokala klubbar§ 4. Lokala klubbar§ 4. Lokala klubbar§ 4. Lokala klubbar    
    
Lokal klubb är en mc-klubb som efter skriftlig ansökan valts in i riksorganisationen av SMC: s styrelse. 
Varje svensk klubb, lokalt begränsad, vars aktivitet faller inom riksorganisationens område och som 
ansluter minst åtta medlemmar till SMC kan väljas in. Till ansökan skall bifogas stadgar, 
protokollsutdrag att stadgarna har antagits, samt de handlingar klubben önskar åberopa. Klubb skall 
föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av klubbs stadgar skall framgå att klubben är 
ansluten till SMC. Klubb som använder SMC i sitt officiella namn eller använder SMC logotyper skall 
ansluta alla sina medlemmar till SMC. Klubben skall utse en person för kontakterna med SMC: s 
kansli. 
 
§ 5. Riksklubbar§ 5. Riksklubbar§ 5. Riksklubbar§ 5. Riksklubbar    
    
Intresse-/märkesklubb med rikstäckande verksamhet inom mc-området som efter skriftlig ansökan 
associerats till riksorganisationen av SMC: s styrelse är en riksklubb. Till den skriftliga ansökan skall 
bifogas stadgar, protokollsutdrag att stadgarna har antagits, samt de handlingar klubben önskar 
åberopa. Klubb skall föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av klubbs stadgar skall 
framgå att klubben är associerad till SMC. Minst åtta medlemmar skall anslutas till SMC. Riksklubb 
som använder SMC i sitt officiella namn eller använder SMC logotyper skall ansluta alla sina 
medlemmar till SMC. Riksklubb skall utse en person för kontakterna med SMC: s kansli.  
    
§ 6. Medlemskap§ 6. Medlemskap§ 6. Medlemskap§ 6. Medlemskap    
    
mom 6.1  Medlem och medlemsavgift. 
Medlem i SMC är den vars medlemsavgift erlagts till riksorganisationen. Ett medlemskap upphör vid 
giltighetstidens slut, om det inte förnyats.  
Särskilt förtjänt person kan på förslag inkomna till styrelsen, av årsmötet väljas till hedersmedlemhedersmedlemhedersmedlemhedersmedlem, 
vilket även innebär fritt medlemskap i SMC.  
 
FamiljemedlemFamiljemedlemFamiljemedlemFamiljemedlem i SMC är den familj, oberoende av familjens storlek, vars medlemsavgift erlagts till 
riksorganisationen. Alla i familjen registreras individuellt. De trycksaker vilka ingår i medlemskapet 
utgår endast i ett exemplar per familj. Som familjemedlem räknas make/maka/registrerad partner och 



sambo samt barn till någon eller båda. Som barn räknas den som vid räkenskapsårets början inte fyllt 
20 år. Barn kan vara folkbokförda på annan adress än de vuxna. SMC äger rätt att kräva uppgifter som 
visar att förutsättningarna för familjemedlemskap är uppfyllda.  
 
UngdomsmedlemUngdomsmedlemUngdomsmedlemUngdomsmedlem med lägre avgift    i SMC är den medlem som vid räkenskapsårets början inte fyllt 26 
år och inte är ansluten som familjemedlem. SMC äger rätt att kräva födelsedata av ungdomsmedlem. 
 
Medlemsavgifternas nivåer för kommande kalenderår fastställs av årsmötet. 
 
mom 6.2.  Rättigheter. 
Varje medlem har förslagsrätt till, rösträtt och yttranderätt vid årsmötet samt övriga rättigheter och 
förmåner som tillkommer medlem enligt dessa stadgar. Till styrkande av sitt medlemskap erhåller varje 
medlem ett medlemskort.  
 
mom 6.3.  Medlemsregister. 
SMC skall föra register över till riksorganisationen anslutna medlemmar. Detta skall göras på sådant 
sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifter i registret.  
                                                                                                                                                                                                                          
mom 6.4. Klubbar. 
SMC skall föra register över till riksorganisationen anslutna lokala klubbar och associerade riksklubbar.  
 
§ 7. Årsmöte§ 7. Årsmöte§ 7. Årsmöte§ 7. Årsmöte    
    
mom. 7.1. Tid och plats. 
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 oktober och senast 30 november, vid en tidpunkt som 
beslutas av styrelsen. Plats för årsmötet beslutas av styrelsen. 
 
mom. 7.2. Kallelse. 
Kallelse sker genom annonsering i tidningen MC-folket och på riksorganisationens hemsida senast sex 
veckor före årsmötet. 
 
mom. 7.3. Motioner, förslag. 
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast den 1 augusti. 
Samtliga medlemmar, klubbar, distriktsorganisationer och riksorganisationens styrelse äger rätt att 
lämna förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande. 
 
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, utom vid personval då lotten avgör. 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. Föredragning och fastställande av resultat och balansräkning 
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 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. 

 
mom. 7.6. Extra årsmöte. 
Extra årsmöte kan sammankallas på styrelsen eget initiativ, eller på begäran av revisorerna eller då 
minst 2/3 av distriktsorganisationerna så begär. 
Begäran från revisorerna eller distriktsorganisationerna skall ske skriftligen, med angivande av skäl. 
Kallelse inklusive dagordning till extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötet genom 
annonsering i riksorganisationens tidning/tidningar och på SMC:s hemsida. 
Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i annonserad dagordning. 
Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorerna rätt att utfärda kallelse. 
Om inte heller detta sker inom fyra veckor, skall distriktsorganisationerna har rätt att kalla till extra 
årsmöte. 
För röstning och rösträtt gäller vad som anges i § 7 mom 4. 
 
mom. 7.7. Valberedning. 
Valberedning utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av minst tre 
medlemmar. Valberedningen skall utse en ledamot som sammankallande. Ledamot som är 
sammankallande har utslagsröst. Riksorganisationens styrelse ansvarar för att en instruktion upprättas 
för valberedningens arbete.  
    
§ 8. Styr§ 8. Styr§ 8. Styr§ 8. Styrelsenelsenelsenelsen    
    
mom. 8.1. Sammansättning, mandatperioder. 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Styrelsen består av ordförande samt 
åtta ordinarie ledamöter.  Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet. Ledamöter 
väljs för en tid av två år räknat från det ordinarie årsmöte då valet förrättas. Udda år väljs fyra 
ledamöter, och jämna år väljs fyra ledamöter. 
Ordföranden väljs av årsmötet för ett arbetsår, styrelsen skall vid konstituerande möte utse en vice 
ordförande för en tid av ett arbetsår. 
I den mån så erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen skall, oavsett vad som stadgas om 
mandatperiodens längd, val enligt årsmötets bestämmande ske för kortare tid än två år. 
 
mom. 8.2. Beslutsmässighet. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter hörsammat kallelsen och är närvarande vid 
styrelsemöte. 
Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. 
Styrelsen skall sträva mot att beslut fattas i koncensus, när detta ej är möjligt skall beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 
 
mom. 8.3. Åligganden. 
Styrelsen handhar riksorganisationens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut 
samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelseledamöterna skall ha en lojalitets- och vårdnadsplikt gentemot 
riksorganisationen och tillgodose riksorganisationens intressen.  
 



Styrelsen avlägger till årsmötet förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, omfattande 
verksamhetsberättelse och ekonomirapport, redovisning av tidigare årsmötesbeslut samt framlägger 
för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och budget. 
 
Styrelsen är ansvarig för riksorganisationens anställda. Ansvaret för tjänstetillsättningar och för-
handlingsfrågor kan av styrelsen delegeras till arbetsutskottet eller ledande tjänsteman.  
 
mom. 8.4. Arbetsformer. 
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande. 
Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. Det första mötet under arbetsåret skall hållas inom 
fyra veckor efter årsmötet. Vid detta möte skall styrelsen utse ett arbetsutskott samt huvudansvariga 
för olika delar av riksorganisationens aktuella verksamheter. Styrelsen skall också upprätta en 
arbetsordning för sitt styrelsearbete. 
Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger 
styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa. 
 
mom. 8.5. Arbetsutskott, AU. 
Arbetsutskottet utses av styrelsen och skall bestå av styrelsens ordförande, vice  
ordförande och en styrelseledamot. Därutöver kan AU på eget initiativ adjungera personer till sina 
möten. 
mom. 8.6. Åligganden, AU. 
Arbetsutskottet har ansvar för de frågor som styrelsen delegerar till AU däribland för hur 
riksorganisationen representeras på externa arrangemang som inte regleras av instruktionen för 
ledande tjänsteman. 
AU ser dessutom till att pågående projekt avrapporteras samt förbereder kommande styrelsemöten. 
 
§ 9. Protokoll.§ 9. Protokoll.§ 9. Protokoll.§ 9. Protokoll.    
 
Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte, distriktsordförandemöte samt styrelsemöte. 
Protokollet skall vara justerat och tillgängligt för medlemmarna senast två månader efter mötet. AU 
protokoll skall också föras men endast delges SMC:s styrelse. 
 
§ 10. Räkenskaper och förvaltning.§ 10. Räkenskaper och förvaltning.§ 10. Räkenskaper och förvaltning.§ 10. Räkenskaper och förvaltning.    
    
mom. 10.1. Firmateckning. 
Firmatecknare utses av styrelsen. 
 
mom. 10.2. Verksamhets- och räkenskapsår. 
Riksorganisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med  
1 september till och med 31 augusti. 
 
mom. 10.3. Räkenskaper. 
Riksorganisationen skall ha en väl ordnad bokföring.  
 
Mom. 10.4. Ekonomi. 
Riksorganisationen skall ha en ekonomi i balans. 
 
mom. 10.5. Egen kommersiell verksamhet. 
SMC:s styrelse kan besluta att SMC, för att uppnå ändamålen i § 1, utan vinstintresse för 
riksorganisationen eller enskild, får bedriva kommersiell verksamhet i bolag helägt eller majoritetsägt 
av riksorganisationen. Styrelsen utser i egenskap av ägarrepresentant ansvariga för denna verksamhet, 
samt upprättar bolagsordning och ägardirektiv. 
 
mom. 10.6. Garantiförsäkring. 
Styrelsemedlemmar och anställda som handhar riksorganisationens medel skall garantiförsäkras. 
 
§ 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 samt en revisorssuppleant för tiden fram  
till nästa årsmöte. 
Valbar till post som revisor och revisorssuppleant är även icke medlem. 
 
mom. 11.2. Tidpunkt för granskning. 
Riksorganisationens räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revi-
sorerna närhelst de så begär. 
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och 
skall efter verkställd revision, med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 
årsmötet. 
 
mom. 11.3. Granskning av distriktsorganisationer. 
Riksorganisationens styrelse kan begära revision av en distriktsorganisations förvaltning om särskild 
anledning uppkommer. Revision skall då utföras av distriktsorganisationens valda revisorer eller av revi-
sor utsedd av riksorganisationens styrelse. 
 
§ 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 riksorganisa-
tionen, brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt skadat riksorganisationen, kan uteslutas ur 
riksorganisationen av ordinarie eller extra årsmöte. 
 
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. 
 
§ 13. Stadgeändring§ 13. Stadgeändring§ 13. Stadgeändring§ 13. Stadgeändring    
    
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmötet, varvid ändringsbeslutet skall biträdas av 
minst 2/3 av de avgivna rösterna. 
Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas skall förslaget antingen ha godkänts med enkel 
majoritet vid föregående års årsmöte eller 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. 
    
§ § § § 14. Medlemskommunikation14. Medlemskommunikation14. Medlemskommunikation14. Medlemskommunikation    
    
mom. 14.1. Medlemstidningar. 
SMC kan utge en eller flera tidningar, minst en av tidningarna skall ha en journalistisk frihet och stå fri 
från styrning av innehållet utövad av SMC styrelse eller SMC:s anställda.  
I den mån så erfordras kan styrelsen välja att bedriva tidningsutgivning enligt § 10.5. Oavsett vilket 
alternativ som väljs skall SMC:s styrelse utse ansvarig utgivare, och fastställa allmänna riktlinjer för 
tidningen/tidningarna. Det åligger den ansvarige utgivaren att tillse att dessa riktlinjer följs. Styrelsen 
skall också besluta om tidningen/tidningarnas namn. 
 
mom. 14.2 Internet. 



SMC:s styrelse skall ansvara för att riks- och distriktsorganisationerna är närvarande på Internet. Hela 
SMC:s verksamhet skall speglas och Internet skall vara en viktig kommunikations kanal för alla 
motorcyklister men särskilt för SMC:s medlemmar, distriktorganisationer, styrelse och 
kansliversamhet. 
  
15. Upplösning av riksorganisationen15. Upplösning av riksorganisationen15. Upplösning av riksorganisationen15. Upplösning av riksorganisationen    
    
För upplösning av riksorganisationen erfordras att beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet vid två 
på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten med minst sex månaders mellanrum. 
Efter ett första beslut om upplösning av riksorganisationen skall styrelsen, i samråd med 
arkivmyndighet, pröva frågan rörande den framtida förvaringen av riksorganisationens protokoll och 
övriga handlingar.  
Vid riksorganisationens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ett eller flera ostridigt ideella 
eller allmännyttiga ändamål med motorcykelanknytning. 
    
    
SMCs styrelse föreslår att:  
Motionen ska bifallas i sin helhet.  
 

 
___________________________________________________________________MOTION E 
Angående bidrag till Skadefonden, Angående bidrag till Skadefonden, Angående bidrag till Skadefonden, Angående bidrag till Skadefonden, från SMC: s styrelsefrån SMC: s styrelsefrån SMC: s styrelsefrån SMC: s styrelse    

 
Varje år skadas motorcyklister så allvarligt att de tvingas leva resten av sitt liv i rullstol, det är ett 
faktum vi aldrig kan bortse ifrån. Trots att de i de flesta fall inte längre kan vara med oss ute på 
vägarna får vi inte glömma bort dem! Efter ett beslut på årsmötet 1993 bildade SMC en egen 
”mc-skadefond” ur vilken medlemmar kan söka bidrag för rehabiliteringsåtgärder. Efter 
årsmötesbeslut 1994 är det också möjligt för andra organisationer att söka bidrag ur fonden. De 
tidigare årsmötesbeslutet innebär också att vi på nästkommande årsmöte ska ta upp frågan till 
förnyad prövning. 

 
SMCs styrelse föreslår att: 
SMC:s årsmöte beslutar avsätta en summa motsvarande 1 krona per medlem vid 
verksamhetsårets slut. Det vill säga 69 903 kronor till ”SMC:s fond för rehabilitering av skadade 
motorcyklister” samt att frågan om bidrag ska prövas igen vid nästa årsmöte. 
 
 


