Stadgar

Föreningens namn – Victory Club Sweden (VCS)
Sätesort – Malmö
§ 1. Ändamål
Victory Club Sweden (VCS) är en ideell organisation/förening som har till uppgift att främja och
tillvarata sina medlemmars intresse för ägandet och vårdandet av Victory Motorcyklar. Klubben har
också som uppgift att verka för att främja gemenskapen mellan medlemmarna. Föreningen är
politiskt och religiöst obunden.

§2. Organisation
2.1 Klubben
Klubben är en rikstäckande märkesklubb med en central styrelse
2.2 Beslutande organ
Beslutande organ är årsmötet och när årsmötet inte är samlat, styrelsen.

§ 3 Medlemskap
3.1 Medlem
Som medlem i Victory Club Sweden räknas en som äger ett genuint intresse för Victory motorcyklar
och som erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmar förväntas följa VCS stadgar och beslut, samt
bidra till att förverkliga Victory Club Swedens ändamål. Som medlem i VCS erhålles rösträtt.
3.2 Hedersmedlem
Särskilt förtjänt person kan väljas till hedersmedlem av årsmötet.

§ 4 Årsmöte
4.1 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 juni och senast den 31 juli Tidpunkten för årsmötet
fastställs av styrelsen.
4.2 Plats
Plats för årsmötet beslutas av styrelsen
4.3 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske senast fem veckor före årsmötet.

4.4 Motioner, förslag
Alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag föreläggs
årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande. Motioner/förslag ska vara styrelsen tillhanda senast
30 dagar innan utlyst årsmöte.
4.5 Röstning/rösträtt
Varje, vid årsmötet närvarande medlem, har rösträtt med en röst. Röstning kan ej göras via
fullmakt. Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och klubbens upplösande, avgörs med
majoritet. Sluten omröstning kan endast begäras vid person och/eller förtroendefrågor. Ordförande
vid årsmötet har utslagsröst om röstetal är lika, utom vid personval då lottning gäller.
4.6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte Skall följande ärende behandlas

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet samt val av protokollförare/sekreterare
3. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera mötesprotokoll
4. Godkännande av dagordningen
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av medlemsavgift
10.Fastställande av budget
11.Val av ordförande/president
12.Val av vice ordförande/vice president
13.Val av övriga ledamöter
14.Val av kassör/revisor
15.Behörighet att teckna firma
16.Val av valberedning
17.Övriga ärenden. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under denna
punkt

§ 5. Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte när en majoritet av styrelsen begär detta. Kallelse till
extra årsmöte ska skickas senast fyra veckor före mötet. Dagordning skall medfölja denna kallelse.
Vid extra årsmöte får endast beslut fattas i ärende som upptagits i utskickad dagordning.

§6 Styrelsen

6.1 Sammansättning, mandatperioder
Styrelsen till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av President tillika
ordförande samt sex ledamöter, varav två är suppleanter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan
två ordinarie årsmöten.

•
•
•
•
•
•
•

Jämna år väljs president/ordförande på två år
Udda år väljs vicepresident för två år
Udda år väljs sekreterare för två år
Jämna år väljs kassör för två år
Udda år väljs en ledamot för två år
Jämna år väljs en ledamot för ett år
Suppleanter väljs för ett år

6.2 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av ledamöterna är närvarande vid styrelsemöte. Ledamot
får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har
utslagsröst vid lika rösttal, utom vid personval då lottning avgör.
6.3 Åliggande
Det åligger styrelsen att ansvara för klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och
årsmötets beslut. Styrelsen skall

•
•
•
•
•

Organisera och leda verksamheten, sammanträden
Avlägga verksamhets och kassaberättelse
Framlägga till årsmötet, förslag till verksamhetsinriktning och budget för kommande år
Föra medlemsregister / matrikel
Föra protokoll

6.4 Arbetsformer
Styrelsens arbete leds av Presidenten/ordförande, som också är sammankallande. Styrelsen äger
rätt att utse arbetsgrupper och huvudansvarig för olika arbetsgrupper. Det åligger styrelsen att
utfärda direktiv och instruktioner för dessa.

§ 7. Klubbens hemsida
Styrelsen är ansvarig för Victory Club Swedens hemsida.

§ 8. Medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande kalenderår fastställs av årsmötet.

§ 9. Räkenskap och förvaltning samt räkenskapsår

9.1 Firmateckning
Ordförande och kassör har rätt att teckna firma var för sig.
9.2 Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj till och med 31 april.
9.3 Likviditet
Victory Club Sweden skall ha en väl ordnad bokföring och en ekonomi i balans.
9.4 Medlemsregister
Klubben skall föra register över anslutna medlemmar. Registret ska inte komma obehöriga till
kännedom. Klubbens namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet
utan styrelsens medgivande. Det åligger styrelsen att debitera och förvalta medlemsavgifterna.

§ 10 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall justeras och vara
tillgängligt för medlemmarna. Protokollet läggs ut på VCS hemsida.

§ 11 Revision
11.1 Val av revisorer
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer för en tid av
ett år.
11.2 Tidspunkt för granskning
Klubbens räkenskaper skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna när de så begär.
Räkenskaperna överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmöte och skall efter verkställd
revision, med revisionsberättelse, vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

§ 12. Utträde/Uteslutning ur klubben
Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftliganmälan härom till styrelsen. Erlagd
medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid kalenderårets slut, om det inte förnyats.
Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot dessa
stadgar, eller på annat sätt skadat eller motarbetat klubbens intresse, kan uteslutas ur klubben av
styrelsen.
§ 13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker efter beslut av två årsmöten i följd, varav minst det ena skall vara
ordinarie årsmöte. Ändringsbeslutet skall biträdas med minst 2/3 av rösterna. För att beslut om
ändringar i dessa stadgar skall kunna tas, skall ändringsförslag ha delgivits medlemmarna minst nio
veckor före årsmötet.

§ 14 Upplösning av klubben
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt
förslag. Förslag om klubbens upplösning skall delgivits medlemmarna minst nio veckor före
årsmötet. För att verkställa beslut krävs minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. Vid klubbens
upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla Sveriges Motorcyklisters fond för skadade motorcyklister.
Inbetalda medlemsavgifter återfås ej.

	
  	
  
Stadgeändring 2013-07-27
§ 9.1 Formuleringen ”Ordförande och kassör är tillika firmatecknare” ändras till ”Ordförande och
kassör har rätt att teckna firma var för sig”.
Stadgeändring 2014-07-26
§ 3.1 Medlemskap Texten om vem som kan vara medlem i Victory Club Sweden ändras från ”Som
medlem i Victory Club Sweden räknas victoryägare och dennes respektive, som erlagt fastställd
medlemsavgift” till ”Som medlem i Victory Club Sweden raknas en som äger ett genuint intresse för
Victory motorcyklar och som erlagt fastställd medlemsavgift”
§ 4.4 Motioner – texten om när motioner ska vara styrelsen till handa ändras från att
”Motioner/förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april” till ”Motioner/förslag ska vara
styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan utlyst årsmöte”
§ 4.5 Rösträtt – texten ”För att rösta krävs uppvisande av giltigt medlemskort i klubben” tas bort.
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