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Stadgar för Motorklubben Trophy 

 

$1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Motorklubben Trophy, förkortat MK Trophy. 

$2. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Uddevalla kommun. 

$3. Föreningsform 

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Västra Bilsportförbundet 

och Svenska Bilsportförbundet. 

$4. Syfte 

Föreningens syfte är att ge medlemmarna möjlighet att utöva bilsport. Klubben skall 

anordna tävlingar av olika slag samt bidra till trivsel bland för sina egna medlemmar 

och andra motorsportintresserade. 

$5. Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, från den 1 januari till den 31 december. 

$6. Medlemmar 

Som medlem antas intresserade som godkänner dessa stadgar och årligen betalar den 

medlemsavgift som fastställts av årsmötet. 

$7. Styrelsen 

Styrelsen skall leda föreningens arbete. Styrelsen består av en ordförande, en vice 

ordförande, en kassör, en sekreterare samt en ledamot. Vid behov kan extra ledamöter 

väljas. Till sin hjälp har styrelsen ett miljöombud. 

Alla medlemmar kan väljas in i styrelsen på föreningens årsmöte. 

$8. Räkenskaper 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, från den 1 januari till den 31 december. 

Räkenskaperna granskas årligen av föreningens revisor. 

$9. Valutskott 

Vid föreningens årsmöte skall väljas ett valutskott bestående av två personer. 
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$10. Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 april varje år. Styrelsen beslutar tid och 

plats samt meddelar föreningens medlemmar senast tre veckor i förväg. 

Följande punkter skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

 

$1. Mötets öppnande. 

$2. Mötets stadgeenliga utlysande. 

$3. Fastställande av dagordningen. 

$4. Val av mötesordförande. 

$5. Val av mötessekreterare. 

$6. Val av två justerare tillika rösträknare. 

$7. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år. 

$8. Godkännande av den ekonomiska berättelsen för föregående år. 

$9. Godkännande av revisorns berättelse. 

$10. Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år. 

$11. Beslut om medlemsavgiften för nästa år. 

$12. Val av ordförande (två år) eller vice ordförande (två år) (väljs vartannat år). 

$13. Val av kassör (två år) eller sekreterare (två år) (väljs vartannat år). 

$14. Val av miljöombud (ett åt) 

$15. Val av en övrig ledamot (två år). 

$16. Val av revisor. 

$17. Val av valutskott. 

$18. Inkomna motioner. 

$19. Mötets avslutande. 

 

$11. Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen, revisorn eller minst hälften av föreningens 

medlemmar så önskar. På ett extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i 

kallelsen avhandlas. 

$12. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören eller sekreteraren var för sig. Om 

särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma. 
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$13. Rösträtt 

Varje medlem som betalat medlemsavgift har på föreningens årsmöte en röst. 

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas eller utövas genom ombud. 

$14. Stadgeförändring 

Stadgeändringar kan endast beslutas av föreningens årsmöte. För att ändringen skall 

antas krävs att 2/3 av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är för 

ändringen. Alla föreningens medlemmar kan föreslå stadgeförändringar. 

 

$15. Upplösning 

Beslut om upplösning kan endast tas på föreningens årsmöte. Föreningen kan inte 

upplösas om minst tre medlemmar vägrar godkänna upplösningen. 

Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens 

tillgångar fördelas enligt ett beslut på det sista årsmötet. 

 


