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§ 1. Ändamål
Försvarets Motorklubb Livgardet är en allmännyttig idiell klubb som har till
ändamål att främja motorfordonsägandet, verka för god trafiksäkerhet, gott
kamratskap samt främja motorfordons utveckling genom aktiv verksamhet och
god miljö.
§ 2. Medlemskap
§ 2.1Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar
om antagning av ny medlem. När medlemskap beviljas tilldelas
medlemsnummer i nummerordningsföljd som de fastställda avgifterna
inkommer. Medlemskap kan inte överlåtas.
§ 2.2 Hedersmedlem
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlem eller
styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte.
Hedersmedlem är avgiftsbefriad.
§ 2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens
verksamhet.
§ 2.4 Skyldigheter
Genom medlemskap förbinder sig medlem att följa klubbens stadgar,
ordningsregler och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem, som avsiktligt
eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens eller medlems tillhörigheter
blir ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrade uppgifter.
§ 2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
§ 2.6 Uteslutning
Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter
styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte
uteslutas ur klubben om medlem
• Motverkar klubbens syften
• Skadar klubbens intressen
• Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• Eller gör sig skyldig till ett sådant klandervärt handlingssätt eller
uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.
För ett sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall
behandlas.
§ 3 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen.

Sid 3 (5)
§ 4. Verksamhets år
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till och med 31 december.
§ 5. Avgifter
Samtliga avgifter som klubben själv styr över fastställs av årsmötet. Extra
uttaxering kan ske efter beslut av föreningsmöte. Avgifterna skall vara klubben
tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
§ 6. Föreningsmöte
§ 6.1 Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.
§ 6.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara medlem tillhanda minst 2
veckor före mötet. Kallelsen sker per post eller via e-post.
§ 6.3 Dagordning
Dagordningen skall innehålla följande ärenden och protokollföras:
Fråga om mötet är behörigt utlyst
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fastställande av dagordning
Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner och motioner
Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, arvoden och budget för det nya
verksamhetsåret.
Stadgeändringar
Från styrelsen hänskjutna ärenden till årsmötet.
Val av styrelse
Val av valberedning
§ 6.4 Motioner
Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den
31 december.
4§ 6.5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärenden hålls när styrelsen
finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorerna eller minst en
fjärdedel av klubbens medlemmar.
§ 6.51 Kallelse till extra medlemsmöte skall tillsammans med dagordning
utsändas senast tio dagar i förväg.
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§ 6.6 Varje medlem som betalt gällande avgifter har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem
§ 7 Styrelsen och förvaltning
§ 7.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt
två suppleanter. Ordförande välj på ett år. Övriga poster fördelas inom styrelsen.
Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. 2
ledamöter väljs jämna år och övriga ledamöter udda år.
§ 7.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet
påkallat, dock minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla
ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För styrelsen fattade
beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation
skall antecknas i mötesprotokollet.
§ 8 Revisorer
§ 8.1 Klubben skall revideras av minst en revisor. Revisor väljs på årsmöte för
en tid av ett år.
§ 8.2 Protokoll, bokslut och övriga redovisningshandlingar skall finnas
tillgängliga för revisor senast den 30 januari varje år.
§ 8.3 Revisor skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper.
Räkenskaperna skall minst en gång per år revideras av revisor, till årsmötet skall
skriftlig revisionsberättelse avges samt till- eller avstyrkan föreslås årsmötet.
§ 9 Valberedning
Valberedningen bestående av minst två ordinarie ledamöter, varav en är
sammankallande och väljs av årsmötet för en tid av ett år
§ 10 Allmänna bestämmelser
§ 10.1 Varje medlem skall iaktaga ett för klubben hedrande uppförande, verka
för klubbens sammanhållning och utveckling, ställa sig klubbens stadgar och
föreskrifter till efterrättelse samt visa lojalitet mot styrelsen och andra av
styrelsen utsedda att företräda klubben.
§ 10.2 Varje medlem skall snarast till styrelsen anmäla ändrad bostadsadres.

Sid 5 (5)
§ 11 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. För att ett
ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas av minst 2/3 majoritet på
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra
godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 12 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och
detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med
minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man
skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

