Stadgar för Mc – klubben ICHTHYS
§1

ICHTHYS är en mc – klubb med ekumenisk kristen inriktning. Klubben är
partipolitiskt obunden.

§2

Klubben har som mål att sprida det kristna budskapet. Samt att främja motor –
cyklismens intresse och att tillvarata medlemmarnas intresse i olika mc – frågor.

§3

Medlem av klubben är aktiv, dvs. mc-ägare eller passiv dvs. icke mc-ägare.
Person som önskar bli medlem i klubben löser medlemskort. Medlem som önskar
utträde ur klubben, under pågående verksamhetsår gör anmälan till styrelsen.

§4

Aktiv och passiv medlems årsavgift bestäms av årsmötet.

§5

Verksamhets- och räkenskapsåret räknas från den 1 / 7 - 30 / 6.

§6

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka
utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med
vinst och förlusträkning senast den 31 juli.

§7

Ordinarie årsmöte hålles före utgången av februari månad. På detta möte skall
följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
Val av sekreterare för mötet.
Fråga om mötet stadgeenliga utlysande, samt förfrågan om övriga frågor.
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll, och att
uppföra röstlängd.
5. Årsberättelsen samt kassaberättelsen.
6. Revisionsberättelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsen.
9. Val av valberedning. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Övriga frågor.

§8

Kallelse till årsmötet och annat allmänt möte skall skriftligen utsändas till varje
medlem minst tre veckor före mötet.

§9

Fråga som önskas behandlas på årsmötet, skall för att kunna upptagas på
föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före sista
styrelsemötet före årsmötet.

§ 10

Styrelsen kan när den finner erfodligt, kalla till extra årsmöte och skall kalla till
sådant möte när 2/3 av klubben medlemmar därom gjort framställning, skriftligt
motiverad. I kallelsen till sådant möte skall fullständig föredragningslista
medfölja.

§ 11

Förslag till ändring av dessa stadgar måste godkännas av två på varandra följande
årsmöten.

§ 12

Varje medlem som erlagt medlemsavgift äger en röst.

§ 13

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, väljs
varje år, vice ordförande väljs på två år. Samt fem övriga ledarmöter.
Styrelsen väljs för en tid av två år. Varje år val av ordförande. År 1 val av
viceordförande, kassör och en ledamot. År 2 val av sekreterare och 2 ledamöter.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande, eller av honom / henne
utsedd person eller att minst två styrelsemedlemmar så fodrar. Styrelsen är
beslutför om minst 5 ledarmöter är närvarande. Inom styrelsen äger vare ledamot
en röst. Vid omröstning gäller majoritet. Vid lika rösttal har ordförande
utslagsröst, utom i personval, då lotten avgör.

§ 14

Det åligger styrelsen att:
1. Verksamheten bedrivs efter stagarna.
2. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
4. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga
räkenskaper och medlemsregister.
5. Avge verksamhetsberättelse.
6. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
7. Föra protokoll.

§ 15

Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig till dessa stagar till
efterrättelse. Medlem får ej låna ut medlemskort och medlemsmärken till
utomstående personer.

§16

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av
styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna.
För att beslut skall vara giltigt fodras att minst 2/3 av klubbens närvarande
medlemmar i två år i rad godkänner förslaget.

§ 17

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon
lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om klubbens
upplösning enligt § 16.

