Stadgar

Vetlanda Rally & Racing Club
Namn och hemort:

§1
Klubbens namn är ,Vetlanda
,
Rally & Racing Club, initialer VRRC
dess hemort är Vetlanda, tidigare Motorklubben Withala startad
9 Juni 1970, namn ändrad 1 juni 1985 till Vetlanda Rally & Racing Club.

Klubbens ändamål:

§2
Att bedriva bilsport enligt Svenska Bilsport Förbundets regler och Svenska
Riksidrottsförbundets stadgar.

Medlemskap:

§3
Medlem väljes efter godkännande av styrelsen på erfodlig blankett medlem förbinder sig att
inte motarbeta föreningens ändamål eller
elle intressen, medlem som inte följer detta kan uteslutas.

Medlemsavgifter:

§4
Medlemmar erlägger den årsavgift
å
som klubben bestämmer. Medlem
edlem som erhållit
e
medlemskap
före 1 Juli erlägger hel årsavgift,därefter halv årsavgift.

Verksamhetsår:

§5
Klubbens verksamhetsverksamhets och räkenskapsår utgörs av kalenderår.

Styrelse:

§6
Klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet utsedd styrelse, bestående av ordförande,
vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör med två styrelseledamöter. Till
ledamot i styrelsen kan väljas varje röstberättigad medlem av klubben. Styrelsens medlemmar
med undantag av ordföranden, som väljs för ett år, väljs för två år i sänder och kan omväljas.
Styrelseledamöter med två års mandattid väljs med halva antalet varje år, vice ordförande och
sekreterare tillsammans samt vice
sekreterare och kassör tillsammans. Avgår styrelseledamot innan hans/ hennes mandattid är
slut inträder i hans/hennes ställe suppleanter i den ordning de invalts, dock endast för
återstoden av mandattiden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är besluts
mässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller ordförandes röst som utslagsröst.

Styrelseledamötsuppgifter:

§7
Ordföranden är klubbens officiella representant, leder förhandlingarna,
över vakar klubbens arbete i stort samt dess stadgars efterrättelse
ordförandens frånvaro träder.
Vice ordföranden i hans ställe. Vid förfall för båda väljs tjänsteställande ordförande.
Sekreteraren åligger att jämte
ordföranden handha klubbens löpande göromål, sköta klubbens
korrespondens, föra och utskriva protokoll
protokoll såväl vid styrelsens som
klubbensmöten, samt upprätta förslag till årsberättelse mm.
Kassören åligger att omhänderha klubbens kassa, sköta indrivning av fordringar utbetalningar
och har att tillse att årsavgifterna inbetalas på stadgeenligt samt att föra räkenskaperna.
Han/hon för även aktuell medlemsmatrikel.
Han/ hon skall vid verksamhetsårets slut upprätta ett sammandrag av
klubbens räkenskaper som efter styrelsens godkännande tillsammans med verifikationslista,
saldolista, huvudbok som är utdrag från dataprogrammet överlämnas till revisorerna.
Suppleanter
uppleanter skall vid vakans ersätta ordinarie styrelseledamot och
inträder i den ordning de invalts.
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Övriga funktionärer:

§8
Revisorer två personer varav en ej medlem, de skall före årsmötet granska klubbens bokföring
samt upprätta revisionsberättelse, dessa väljs på två år dock ej samtidigt.
Valberedningskommitté, bestående av tre ledamöter varav en samman
Valberedningskommitté,
kallande, skall fördereda val, tillfråga aktuella kandidater samt förelägga
förel
sitt förslag för mötet.
SDF delegater utses av styrelsen
Representant Bolagsstämma utses av styrelsen

Firmateckning:

§9
Klubbens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig

Sammantäden:

§ 10
Ordinarie årsmöte hålls senast mars månad efter verksamhetsårets
verksamhetsårets slut, på dag och plats som
bestämms av styrelsen. Årsmötet utlyses på föreningens hemsida senast tre veckor före
årsmötet. Vidare skall skriftlig kallelse utgå till samtliga medlemmar senast två veckor före
årsmötet. Förslag till ärende att behandla på årsmötet skall vara styrelsen tillhandasenast fyra
veckor före årsmötet.Styrelsemöten och klubbmöten hålls i regel en gång per månad

Dagordning vid Årsmöte:

§11
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
protokollföras
1. Fastställande av röstlängd
rö
för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokoll justerare och rösträknare
4. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
5. Godkännande av dagordning
6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse, för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse ( balans och resultat räkning)
för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
senas
verksamhets och räkenskapsåret.
verksamhets8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Verksamhetsplan
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
motioner
12. a. Val av ordförande för en tid av 1år
b. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
styrelsen för en tid av 2 år
c. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av 2 år
d. Val av revisor för en tid av två år
e. Val av Valberedningsledamot
Valbere
för en tid av 3 år.
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större
störr ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmar får inte fattas om den inte står med i kallelsen till mötet
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Klubbens Upplösning:

§12
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och på av Styrelsen väckt förslag
som minst 14 dagar före årsmötet blivit medlemmar delgivit. För att dylikt beslut skall äga
giltighet fordras att minst två tredjedelar av klubbens närvarande medlemmar beslutar så.

Disposition av Klubbens
tillgångar:

§ 13
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överföras till någon lämplig institution i
och för motorsportens befrämjande i Sverige. Beslut härom skall fattas i samband med beslut
om klubbens upplösning enligt §12 i händelse av upplösning skall Svenska Bilsportförbundet
omedelbart underrättas
underrättas härom samt erhålla besked om hur eventuella tillgångar skall
disponeras. Bestyrkt avskrift av protokollet från det sammanträde, där slutgiltigt beslut om
upplösning fattas jämte avskrift av balansräkning och revisionsberättelse skall bifogas.
Beslut
slut om medlens disposition skall stadfästas av SBF.

Allmänna Bestämmelser:

§ 14
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drog och dopingfri bilsport.

Miljö:

§ 15
Föreningen skall uppfylla kommunens och SBF’s miljöpolicy.
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