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STADGAR
för Hotings Skoterklubb
bildad den 14 april 1988
Stadgarna reviderades och fastställdes vid skoterklubbens årsmöte 2018-03-25

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§

ÄNDAMÅL
•
•
•
•

Sköta underhåll av de leder som finns inom vårt område.
Tillvarata snöskoteråkarnas intresse.
Verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken.
Vara delaktig i aktiviteter som utvecklar bygden.

Hotings skoterklubb har sitt säte i Hoting; Strömsunds kommun; Jämtlands län.
2§

SAMMANSÄTTNING
Hotings skoterklubb är en självständig ideell förening som är medlem i Strömsunds
Skoterallians och SNOFED.

3§

ANSLUTNING
Medlemskap i Hotings skoterklubb löses årligen som:
• Familjekort (barn från och med 16 år löser enskilt medlemskap)
• enskild medlem

4§

VERKSAMHETSOMRÅDE
Hotings skoterklubbs verksamhet utövas inom Strömsunds kommun, Jämtlands län.

5§

BESLUTANDE ORGAN
Hotings skoterklubbs beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

6§

FIRMATECKNING
Hotings skoterklubbs firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

7§

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT ARBETSÅR
Hotings skoterklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1
januari t.o.m. den 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och
med årsmöte påföljande år.

8§

STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte förutsetts i
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.
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9§

STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av Hotings skoterklubb krävs beslut av 2 efterföljande årsmöten (ordinarie
och extra årsmöte) med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av
föreningen skall i protokoll anges dels hur föreningens tillgångar skall användas och till
vilket ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras. Alla
handlingar från årsmötet skall omedelbart tillställas de valda revisorerna.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
11 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET
Årsmötet och extra årsmöte är Hotings skoterklubbs högsta beslutande organ. Årsmöte
består av styrelsen och medlemmar. Röstlängd för årsmöte upprättas av styrelsen vid
sista ordinarie styrelsesammanträde innan årsmötet.
Medlem som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Hotings skoterklubb samt de
skyldigheter mot klubben som bestämts av årsmötet, har en röst vid årsmöte.
Rösträtten tillhör medlemmen och får inte utövas genom ombud.
Deltagare vid mötet som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Årsmötet är beslutförande med det antal röster som deltar i mötets beslut.

12 § TIDPUNKT, KALLELSE M.M.
Årsmötet äger årligen rum på dag som Hotings skoterklubbs styrelse bestämmer, före
utgången av mars månad och på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen i lokalt annonsblad och genom anslag
uppsatta på lokala anslagstavlor, senast tre veckor före mötet.

13 § VALBARHET
Valbar till Hotings skoterklubbs styrelse och valberedningen är röstberättigad medlem .
Ledamot i styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i Hotings
skoterklubb.
Eventuell arbetstagare inom Hotings skoterklubb får inte väljas till ledamot av styrelsen
eller till revisor i klubben.
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14 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 fastställande av röstlängd för mötet.
2 fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3 val av ordförande och sekreterare för mötet
4 val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
5 fastställande av föredragningslista
6 styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
7 revisorernas berättelse angående styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
8 fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av
överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen
9 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10 fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret
11 behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12 Val av:
A Ordförande för en tid av ett år
B
Sekreterare för en tid av två år
C Kassör för en tid av två år
D Ledamöter och suppleanter för en tid av ett år
E
En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
F
Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
13 Firmateckning
14 Övriga frågor
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Hotings
skoterklubb får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet

15 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Beslut efter ja eller nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut om stadgeändring avgörs med i 9 § angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den eller de väljs som erhåller högsta antalet
avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel
absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud begär det.
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Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av
mötets ordförande, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
16 § EXTRA ÅRSMÖTE
Hotings skoterklubbs styrelse kan kalla till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av
de röstberättigade medlemmarna begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och
innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 11 §.

VALBEREDNING
17 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av 2 ledamöter, valda av årsmötet. Valberedningen kallas till
styrelsens näst sista ordinarie möte innan årsmötet.
Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt
förslag.

REVISION
18 § REVISION
Revisorerna är valda för att mellan årsmöten granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Hotings skoterklubbs räkenskaper,
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Hotings skoterklubbs räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före
årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.
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STYRELSE
19 § SAMMANSÄTTNING M.M.
Styrelsen består av ordförande samt 6 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen skall bestå
av kvinnor och män.
Årsmötet väljer kassör och sekreterare samt övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta skall vara
mindre än hälften av antalet styrelseledamöter.
Styrelsen tillsätter erforderliga kommittéer.
Ordföranden är Hotings skoterklubbs officiella representant och skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall annan som styrelsen utser träda
in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

20 § ÅLIGGANDEN
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Hotings skoterklubbs beslutande organ och
ansvarar för klubbens angelägenheter.
Det åligger styrelsen särskilt att:
•
•
•
•
•
•

tillse att Hotings skoterklubbs gällande lagar och bindande regler iakttas
verkställa av årsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom klubben
ansvara för och förvalta Hotings skoterklubbs medel
tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 18
förbereda årsmötet

Ordföranden är Hotings skoterklubbs officiella representant. Ordföranden skall leda
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga
bindande regler och beslut efterlevs.
Sekreteraren
•
förbereda styrelsens sammanträden
•
föra protokoll över styrelsens sammanträden
•
se till att handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att klubbens historia dokumenteras.
•
se till att fattade beslut har verkställts
•
om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
•
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Hotings skoterklubb
•
föra register över inkomna handlingar från medlemmar. Handlingarna
sparas i minst tre år.
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Kassören
•
föra medlemsförteckning
•
tillsammans med ordföranden se till att Hotings skoterklubb söker bidrag
från stat- kommun och idrotts-organisationer m.fl.
•
svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över
klubbens räkenskaper
•
årligen upprätta balans- och resultaträkning
•
utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
•
se till att klubbens skatter, avgifter och inköp betalas i rätt tid
21 § KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning
får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden skall avgöras genom skriftlig
omröstning (brev eller E-mail) eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll
inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden
och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till
protokollet.
22 § ÖVERLÅTANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till sektion, kommitté, utskott, annat organ eller enskild medlem eller
anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.

MEDLEM
23 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt
följa i 2§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
• ska vid färd med snöskoter iaktta ett grannlaga uppträdande mot övriga
intressegrupper, undvika okynneskörning inom utpräglade skidturistcentra
såsom hotell- och fritidsområden, skidbackar, skidliftar, skidspår, bebyggda
områden eller områden där snöskoter kan ha störande effekt. Dessutom ska
man i mån av möjlighet bistå fjällfarande och fjällräddningstjänst
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