
STADGAR för HINCKLEY SKÅNE 

antagna vid årsmöte 2010-03-27 
§1 Klubbens namn 
Klubbens namn ska vara Hinckley Skåne. 

§2 Föreningens syfte 
Klubbens syfte är att tillvarata intresset för Hinckley-producerade Triumph motorcyklar, samt att 
styrka samhörighetskänslan mellan medlemmarna. Detta genom att anordna träffar och lokala 
aktiviteter och på så sätt uppmuntra användandet av motorcykeln. Klubben ska även arbeta för att 
främja motorcykelsporten. 

§3 Anslutning till andra organisationer 
Klubben kan efter beslut på årsmöte eller extrainsatt årsmöte ansluta sig till andra organisationer. De 
organisationer som klubben är medlem i skall anslås på klubbens hemsida tillsammans med Hinckley 
Skånes kontaktperson till den aktuella klubben. Klubben är en naturlig samarbetspartner med 
TOMCC. 

§4 Medlemskap 
Medlem kan den vara som är ägare av en Hinckley-producerad Triumph motorcykel eller är 
intresserad av och vill stödja klubbens verksamhet, samt betala medlemsavgift. Hedersmedlemmar 
utses av årsmötet och är personer som gjort klubben stora tjänster. 

§5 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och erläggs för ett år i taget. Hedersmedlemmar betalar ingen 
medlemsavgift. Klubbens verksamhetsår är 1 januari till 31 december. Inbetalda medlemsavgifter 
gäller för det kalenderår de betalats in. 

§6 Medlemsregister 
Medlemsregistret får endast användas för klubbens interna arbete samt för att upprätta 
medlemsmatrikeln. Avsteg därifrån får endast ske med den enskilda medlemmens medgivande. 

§7 Uteslutning av medlem 
Årsmötet eller extra årsmöte äger rätt att med 2/3-dels majoritet utesluta medlem som på något sätt 
skadat klubben, Triumph eller motorcyklismens rykte. 

§8 Årsmöte och extrainsatt årsmöte 
Årsmöte ska hållas under mars månad varje år. Extrainsatt årsmöte utlyses inom två veckor då 
styrelsen så finner erforderligt eller då minst 1/10-del av klubbens medlemmar gör skriftlig 
framställan hos styrelsen härom. 

Kallelse till årsmötet eller extrainsatt årsmöte ska göras senast fyra veckor innan mötet via e-mail 
eller i särskilt utskickad kallelse, samt på klubbens hemsida. Motioner till årsmötet eller extrainsatt 
årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet och ska tillsammans med 
dagordning anslås på klubbens hemsida senast en vecka innan mötet. 
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Vid årsmöte ska följande ärenden avhandlas: 

1. Justering av röstlängd. 

2. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning. 

3. Val av ordförande att leda årsmötet. 

4. Val av sekreterare för årsmötet. 

5. Val av justeringsperson tillika rösträknare. 

6. Genomgång av ekonomisk berättelse. 

7. Verksamhetsberättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar. 

9. Behandling av styrelsens förslag, inkomna motioner och eventuella förslag till 
stadgeändringar. 

10. Val av styrelseledamöter 

11. Fastställande av medlemsavgift. 

12. Övriga frågor. 

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut 
fattas genom röstning med enkel majoritet, där ordförande äger utslagsröst. 

§9 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter. Dessa väljs av årsmötet 
enligt följande: Ordförande för en tid av två år (väljs udda årtal), kassör för en tid av två år (väljs 
jämna årtal), sekreterare för en tid av två år (väljs udda årtal) och två ledamöter för en tid av ett år. 
Webmaster utses inom eller av styrelsen. 

§10 Valberedning 
Styrelsen och medlemmarna utgör tillsammans valberedning bland annat genom förslag inför 
årsmötet. Styrelsen kontaktar i god tid innan årsmötet de funktionärer vars mandattid utgår, 
undersöker behovet av omval eller nyval, samt presenterar förslag till ny styrelse till årsmötet. 

§11 Stadgeändring 
Stadgeändringar kan endast göras av årsmöte eller extrainsatt årsmöte med 2/3-dels majoritet. 
Förslag om stadgeändringar ska framföras till styrelsen senast tre veckor innan mötet och ska anslås 
på klubbens hemsida senast två veckor innan mötet. 

§12 Nedläggning av klubben 
I händelse av klubbens nedläggande, vilket endast kan beslutas av medlemmarna vid två på varandra 
följande årsmöten (ordinarie eller extra insatt) och med 2/3-dels majoritet, ska klubbens eventuella 
tillgångar skänkas för ändamål att rehabilitera skadade mc-förare. 
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