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§ 1. KLUBBENS NAMN, SYFTE, VERKSAMHET OCH SÄTE. 
 

Klubbens namn är Locost MK (Motorklubb) och klubbens syfte är att främja byggandet och 

brukandet av amatörbyggda personbilar. 

Klubbens verksamhet skall vara att förmedla kontakt mellan personer intresserade av 

amatörbyggda personbilar via hemsida och forum på internet. 

Klubben skall vidare anordna klubbträffar, utflykter, tävlingar, utställningar, rallyn och 

studiebesök m.m. 

Klubben har sitt säte i Filipstads kommun. 

 

§ 2. MEDLEMSKAP 
 

Ordinarie medlemskap kan sökas genom kontakt med klubbens sekretariat direkt eller via 

klubbens hemsida på Internet. Intresse för amatörbyggda personbilar utgör grund för 

medlemsskap.  

Medlem erhåller efter erlagd årsavgift medlemskort. För nya medlemmar, se § 3. 

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutande-rätten till. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att 

motarbeta föreningens ändamål eller intressen.  

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att 

överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas 

den som fått avslag på medlemsansökan. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor. Överklagan 

skall ställas till föreningens högst beslutande organ, nästkommande årsmöte, för avgörande 

genom omröstning.  

 

Hedersmedlem.  

 

Styrelsen eller medlem i klubben kan föreslå förtjänt person att utnämnas till hedersmedlem. 

Sådan hedersmedlem är befriad från medlemsavgift 

§ 3. MEDLEMSAVGIFT 
 

Medlem skall för att kvarstå som medlem i klubben betala medlemsavgiften inom föreskriven 

tid. En påminnelse skickas ut och vid fortsatt utebliven betalning anses medlemmen ha utträtt 

ur klubben. Tidigare medlem får då ansöka om nytt medlemskap igen utan krav på att återfå 

sitt gamla medlemsnummer. 

Ny medlem som betalar in medlemsavgiften under årets tio första månader erhåller 

medlemskap för innevarande år. 

Ny medlem som betalar in medlemsavgiften under årets två sista månader erhåller 

medlemskap för nästkommande år. 



Medlemsavgift och inträdesavgift fastställs av årsmötet. 

 

§ 4. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 
 

Medlem kan skriftligt eller muntligt vid direkt kontakt med klubbens sekretariat begära 

utträde ur klubben. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del. 

Medlem kan genom beslut vid års- eller styrelsemöte uteslutas ur klubben om medlem 

medvetet brutit mot klubbens stadgar, avsiktligt skadat dess verksamhet eller skadat klubbens 

anseende. Beslutet meddelas skriftligt. Medlem skall ges möjlighet att inom en tid av 14 dagar 

yttra sig. Utesluten medlem kan ej ansöka om nytt medlemskap i Locost MK. 

 

Uteslutning mm. 

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att 

betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 

eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

Beslut om utslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får 

som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.  

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen 

varning.  

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 

dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet 

ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmens skall iaktta 

för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas 

den berörde.  

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse.  

 

§ 5. STYRELSE 
 

Styrelsen är klubbens verkställande organ. Styrelsen är ansvarig för att klubbens arbete 

bedrivs enligt stadgarna. Styrelsen får besluta om klubbens utgifter inom de ramar som 

fastställts i budget och verksamhetsplan. 

 

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av minst fem ledamöter 

- en ordförande, som varje år väljs på ett år. 

- en vice ordförande, som varje jämnt år väljs på två år. 

- en sekreterare, som varje ojämnt år väljs på två år. 

- en kassör, som varje jämnt år väljs på två år. 

- en ledamot, som varje ojämnt år väljs på två år. 

Styrelsen kan vidare adjungera erforderligt antal ledamöter. Sådan ledamot kan vara 

representant för sektion till klubben eller annan person som anses vara betydelsefull för 

styrelsens arbete. Sektionen skall i samråd med styrelsen föreslå ledamot till sådan erbjuden 

plats. 

 

§ 6. STYRELSEMÖTE 
 

Styrelsemöte skall hållas när ordförande kallar till sådant eller då en majoritet av 

styrelsemedlemmarna på fordrar detta. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ordinarie 

ledamöter är närvarande. Styrelsemöten kan även hållas via telefon/internet. 



En gång om året skall styrelsemöte/träff hållas där alla sektioner kallas. 

 

§ 8. FIRMATECKNING 
 

Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig eller i förening. 

 

§ 9. VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE 
 

Verksamhetsår är detsamma som kalenderår, det vill säga 1/1 - 31/12. 

Årsmöte skall äga rum på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast 30/3. Styrelsen 

kallar till årsmötet samt distribuerar förslag till på forumet minst sex veckor före mötet. 

 

Dagordning, motioner, förslag samt yttranden på inkomna motioner publiceras på Locost 

Sweden forum 14 dagar före årsmötet. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd. 

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av ordförande till mötet. 

5. Styrelsens meddelande om utsedd sekreterare för mötet. 

5. Val av justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet, och 

rösträknare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningar för det senaste 

verksamhetsåret. 

7. Revisorns berättelse. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret. 

10. Fastställande av medlems och inträdesavgifter. 

11. Val av styrelse med minst fem ledamöter. 

12. Val av en revisor samt en suppleant för denne för en tid av ett år. 

13. Val av tre ledamöter i valberedningen. 

14. Behandling av förslag som lagts fram av styrelsen eller inlämnad motion från 

röstberättigad medlem. 

15. Övriga frågor. 

 

§ 10. VALBEREDNINGEN 
 

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Olika 

åldersgrupper skall finnas representerade.  

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. 

Valberedningen skall senast 8 veckor för årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 

mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt 

förslag.   

 



§ 11. MOTIONER 
 

En medlem kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande 

stadgarna. En motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 

fyra veckor före årsmötet. 

Styrelsen skall bereda och yttra sig över avgivna motioner. 

 

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyllet lägst 18 ör har 

rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

Beslut och omröstning 

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 

ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid 

val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag.  

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas 

om den inte finns med i kallelsen till mötet.  

 

§ 12. REVISION 
 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse en revisor samt 

en suppleant för denne. 

Dessa skall väljas på ett år. 

Revisorn skall granska klubbens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. 

Revisorn skall avge revisionsberättelse till årsmötet. Denna skall överlämnas till styrelsen 

senast fyra veckor före årsmötet. 

Styrelsen skall senast sex veckor efter räkenskapsårets utgång tillhandahålla revisorn 

räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning. Revisorn kan när som helst under 

verksamhetsåret på begäran erhålla räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller. 

Revisorn skall i sin berättelse uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

 

§ 13. PROTOKOLL 
 

Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra ordinarie allmänt medlemsmöte och vid 

styrelsemöte. I protokollet skall mötets beslut antecknas. När omröstning har skett skall i 

protokoll antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet. 

Protokoll skall justeras inom en månad från mötet. 

Justerat protokoll från årsmötet eller från extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall 

publiceras på forumets medlemsdel efter justering. 

 

§ 14. STADGAR 
 

För att ändra stadgarna krävs en majoritet om minst ¾ av rösterna på årsmötet. 



 

Stadgetolkning 

 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda 

i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras 

av styrelsen.  

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa 

stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället 

avgöras i enlighet med vad som anges i enlighet med skiljeklausul. 

 

Skiljeklausul 

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol, Sådan tvist 

skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om 

skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera 

parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. 

Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan 

parterna.     

 

§ 15. ANGÅENDE ANSVAR 
 

Allt bilåkande sker helt på medlemmens eget ansvar, vare sig aktiviteten äger rum enskilt eller 

i föreningens regi. Medlemmen är skyldig att själv vidtaga tillfredsställande säkerhetsåtgärder 

samt att tillse att erforderliga försäkringar finnes och är gällande. 

 

§ 16. UPPLÖSNING AV KLUBBEN 
 

Klubben upplöses genom att styrelsens förslag härom godkännes av minst tre fjärdedelar (3/4) 

av rösterna vid två på varandra följande möten enligt § 6 och § 7 med minst en månads 

mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet. Vid upplösning av klubben skall det även 

beslutas vart eventuella tillgångar skall tillfalla. 

 

 

 

 


