
Stadgar för föreningen 
THE OLD KNUTTERS. 

 
 

§1 
 
Föreningens namn skall vara The Old Knutters i Halland. Föreningen är en kamratlig och politisk 
obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade som uppnått fyrtiofem års 
ålder. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse på olika sätt enligt styrelsens 
beslut. Klubben skall vara ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC). 
 
§2 
 
Medlem av klubben blir man när man erlagt den fastställda årsavgiften. Klubben kan till 
hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. Klubben är öppen för såväl kvinnor som män. Medlem 
som vill utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen. Årsmötet äger rätt att neka eller 
upphäva medlemskap för envar som bevisligen motarbetar föreningen och dess syften. Årsavgiften 
bestäms av årsmötet. 
 
§3 
 
Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december. 
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer vilka utses vid årsmötet. 
 
§4 
 
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av mars månad. Kallelse sker genom personlig information 
senast två veckor för dag för årsmötet. 
På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande att leda mötet. 
2. Val av sekreterare på årsmötet. 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Föredragning av årsberättelse / revisionsberättelse. 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Val av ordförande samt av fyra övriga ledamöter. 

Val av två suppleanter. 

Val av två revisorer samt en revisorssuppleant. 

Val av tre ledamöter till valberedning. 

9. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 
Övriga frågor. 
Årsmötesprotokollet skall vara justerat och disponibelt för medlemmarna senast 30 dagar 
efter hållet årsmöte. 
 

§5 



Föreningens styrelse består av: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två  ordinarie 
ledamöter och två suppleanter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. 
Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden och denna skall också föra räkenskaper. 
Räkenskaperna skall sammanställas och tillsammans med verksamhetsberättelse och protokoll 
överlämnas till revisorerna senast tre veckor för årsmötet. 

§6 

Motioner. Fråga som önskas behandlad på årsmötet skall för att kunna upptas på föredragningslistan 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.  

§7. 

Ändring av dessa stadgar får endast ske på årsmöte. Förslag till ändring av stadgar skall ske minst 10 
dagar före mötet och inlämnas skriftligen till styrelsen. För förslagets antagande fordras att 
detsamma biträds med minst 2/3 av de avgivna rösterna. 

§8 

Rösträtt vid årsmöte och allmänt möte med en röst vardera äger närvarande medlemmar som erlagt 
fastställd årsavgift. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. 

§9 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Ordförande väljs på ett år – övriga fyra ledamöter 
på två år enligt principen ”saxas” så att inte samtliga avgår under ett och samma verksamhetsår. 
Efter årsmötet äger den valda styrelsen rätt att fritt konstituera sig. Styrelsesuppleanter, revisorer 
och revisorssuppleanter samt valberedning väljs på ett år. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan 
rösträtt samt att utse erforderliga arbetsorgan. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ordinarie 
ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, 
utom i personval, då lotten avgör. 

§10 

Det åligger styrelsen att: 

Organisera och leda verksamheten, handha föreningens ekonomi och föra fullständiga räkenskaper 
och medlemsregister. Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte. 

§11 

Klubbens upplösning. Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ett ordinarie årsmöte och 
på av styrelsen väckt förslag. Medlemmarna skall delgivas detta förslag minst 14 dagar före årsmötet. 
För att beslutet skall verkställas om föreningens upplösning krävs att minst 2/3 av de närvarande 
medlemmarna godkänner förslaget. I händelse av upplösning skall föreningens tillgångar överlämnas 
till någon lämplig institution eller annan motorcykelförening. 
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