STADGAR antagna vid ordinarie årsmöte 2018-02-15
för Sportvagnsklubben Västerås, grundlagt år 1956.

1§
Sammanslutningens namn är Sportvagnsklubben Västerås (SVK
Västerås). Styrelsen har sitt säte i Västerås.
2§
Sportvagnsklubben har till uppgift att:
Främja sportvagnsintresset och samarbeta med övriga
Sportvagnsorganisationer, skapa goda och ansvarsfulla förare,
nedbringa medlemmarnas bilomkostnader samt bereda medlemmarna
kamratlig samvaro genom exempelvis utflykter, rallyn och
samkväm.
3§
Klubbens medlemmar är antingen aktiva eller hedersledamöter.
A. Aktivt medlemskap kan erhållas av person som är ägare av
sportvagn godkänd vid SVK:s årsmöte och har genomgått godkänt
aspirantskap.
B. Till Hedersledamot kan väljas person som på väsentligt och
förtjänstfullt sätt verkat för klubben.
Person som önskar medlemskap skall skriftligen göra anmälan
därom till styrelsen för att antagas som aspirant. Vid
aspirantårets slut kan aspiranten ansöka om aktivt medlemskap.
Inval av nya medlemmar sker på styrelsens förslag vid
ordinarie årsmöte. Aspiranten skall närvara vid årsmötet och
presentera sig och sina kvalifikationer för eventuellt inval.
Vid inval av aktiv medlem samt hedersledamot skall minst 1/4
av de röstberättigade medlemmarna vara närvarande.
Enhälligt bifall på årsmötet erfordras för inval av aktiv
medlem. Hedersledamot väljes på förslag av styrelsen genom
beslut på ordinarie årsmöte. Härvid fordras enhälligt beslut.
4§
Utträde av medlem må ske efter skriftlig anmälan till
styrelsen. Utträdande medlem är innan han lämnar klubben
skyldig att reglera sina ekonomiska mellanhavande med
densamma.
Beslut om uteslutning av medlem kan fattas av styrelsen om
medlem genom handlingar tydligt visar att han icke längre
bejakar klubbens ändamål, icke respekterar stadgarna, icke
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inräknar sig i den kamratliga gemenskap som klubben utgör
eller utan giltigt skäl uraktlåter att inom föreskriven tid
erlägga till klubbens kassa förfallna avgifter.
Medlem som utträtt eller uteslutits får EJ föra klubbens
insignier.
5§
Medlemsavgifter erlägges för kalenderår och fastställes till
storlek vid ordinarie årsmöte. Avgifter skall erläggas senast
den 30 april. Hedersledamot är klubbens gäst och erlägger icke
årsavgift.
6§
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör samt kommunikatör och väljes på årsmöte för tiden fram
till nästa årsmöte efter förslag av valberedningskommittén.
Styrelsen skall bestå av minst 4 aktiva medlemmar.
Styrelsen åligger att:
- leda klubbens verksamhet
- förvalta klubbens tillgångar
- angiva årsberättelse
- företräda klubben utåt
I övrigt fullgöra de uppdrag klubben hänskjuter till
styrelsen, samt föra protokoll över hållna sammanträden.
Styrelsen äger rätt att utse kommittéer. Styrelsen
sammankallas av ordföranden.
7§
Ordinarie årsmöte skall hållas någon gång under tiden 1/2 28/2 på den dag som bestämmas av styrelsen. Extra årsmöte kan
utlysas av styrelsen om så bedömes erforderligt eller då minst
1/2 av klubbens medlemmar skriftligen så önska. Kallelse till
årsmöte skall utsändas minst 2 veckor före mötet. Vid
ordinarie årsmöte skall följande frågor förekomma.
-

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
Val av två protokolljusterare.
Styrelsens årsberättelse.
Fråga om styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Val av ordförande och styrelseledamöter.
Val av två revisorer.
Val av valberedningskommitté bestående av två ledamöter.
Fastställande av årsavgifter.
Övriga ärenden.
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8§
Räkenskaperna skall vara avslutade per kalenderår och hållas
tillgängliga för revisorerna senast den 15 januari, året
därpå. Revisorerna skall ha granskningen verkställd och
berättelsen därutöver delgiven styrelsen senast den 31
januari.
9§
För att möten skall vara beslutsmässiga skall minst 1/4 av de
röstberättigade vara närvarande. För styrelsesammanträden
gäller dock 3/5.
10§
Förslag till ändring av klubbens stadgar kan endast framläggas
på årsmöte. Sådant förslag från aktiv medlem skall vara
styrelsen skriftligen tillhanda l månad före årsmötet.
Beslut om ändring av stadgar kan tidigast fattas på
nästkommande årsmöte.
11§
För upplösning av klubben erfordras beslut av ett årsmöte och
ett extra årsmöte. Mellan mötena skall minst tre veckor
förflyta. För att beslut skall vara giltigt erfordras att
minst 3/4 av vid mötena röstberättigade medlemmar biträder
förslaget. Beslut om till vilket ändamål klubbens tillgångar
skall användas fattas vid det senare mötet.
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