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Antagna vid årsmöte 2023. (Ersätter stadgar antagna vid bildandet 1985-11-30) 



S T A D G A R 

Stadgar för lokalföreningen MV Veteranerna i Halmstad. 

 

§1.  Lokalavdelningen MC-Veteranerna Halmstad är en ideell sammanslutning av 

motorcykelhistoriskt intresserade, med uppgift att i kulturbevarande syfte 

verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder 

tillvaratas och bevaras.  

Den 30 november 1985 skall betraktas om föreningens tillkomstdag. 

§2.  Föreningen skall fungera genom möte och skriftväxling mellan styrelse och 

medlemmar, anordnande av rally samt träffar för gemenskap och trivsel. 

§3.  Rätt till medlemskap har var och en som äger motorhistoriskt intresse och 

är beredd att verka i föreningens anda. Medlem som har gjort Lokalavdelningen 

MC-Veteranerna Halmstad synnerliga tjänster kan vid klubbens årsmöte väljas 

till hedersmedlem. Befriad från årsavgift. Styrelse eller enskild medlem kan 

föreslå hedersmedlem. 

§4.  Högsta beslutande organ är årsmötet. Den löpande verksamheten handhas av 

styrelsen, som verkställer beslut från årsmötet. 

§5.  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Årsmöte 

hålls på av styrelsen utsedd plats och tid före utgången av februari månad. 

Kallelse sker genom annonsering på Hemsida och Facebook. Till medlemmar som 

har mobiltelefon skickas kallelse som SMS el mail. Till övriga genom brevutskick. 

§6.  Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1 Parentation 
2 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. 
3 Val av ordförande och sekreterare. 
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
5 Genomgång och godkännande av föregående årsmöte. 
6 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
7 Genomgång av revisorns berättelse. 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning. 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 



11 Val av ordförande på två år. 
12a Val av kassör på 2 år. 
12b Val av sekreterare på 2 år. 
12c Val av 2 ledamöter på 2 år. 
13 Val av revisor o revisors suppleant, på 1 år. 
14 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår, samt 

budget för innevarande år. 
15 Övriga frågor. 
 
Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt 
får inte ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid beslut enligt 
§9 krävs 75% majoritet. Årsmötets ordförande har utslagsröst. Begärs 
omröstning vid personval skall denna vara sluten. 
 
§7.  Föreningens ledning utövas av styrelsen. Styrelsen utgörs av ordförande, 
kassör, sekreterare och 2 ledamöter. Ordförande och kassör väljs för en tid av 
två år varje ojämnt årtal. Sekreterare och 2 ledamöter väljs varje jämt årtal. 
Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet är närvarande. 
 
§8.  Medlemsavgift fastställs årligen vid ordinarie årsmöte. Utträde ur 
föreningen  sker skriftligen eller på annat lämpligt sätt. Medlem som inte betalt 
årsavgift för innevarande år stryks ur medlemsförteckningen. 
 
§9.  För ändring av stadgar eller upplösning av föreningen krävs vid beslut 75% 
majoritet av de närvarande röstberättigade. 
 
§10.  Upplöses föreningen skall tillgängliga medel erbjudas annan förening eller 
institution som arbetar för motorcyklismens historia och fortlevnad eller 
disponeras enligt årsmötets beslut. 
 
Halmstad den 25 februari 2023 
 
 
Ralfh Norrman 
Ordförande 
  
 

 

 

 


