
 

 

§2 Medlemskap 
Till medlem kan väljas person som stödjer föreningens syfte. Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet  

med årsmötets beslut. Styrelsen beviljar medlemskap. 

§3 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet och styrelsen. 

§4 Styrelse 

Föreningens styrelse består av ordförande, Sekreterare, Kassör och 2 ledamöter samt två suppleanter.  

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller suppleanter för dessa är närvarande. Vid  

lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Kassören förvaltar föreningens medel och för dess räkenskaper.  

Ordföranden och Kassören tecknar var för sig föreningens firma i ekonomiska avseenden, i övrigt tecknas  

föreningens firma av Ordföranden eller Sekreteraren. 

5 Avgifter 

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. 

§6 Val 

Samtliga Ledamöter i styrelsen väljs av årsmötet, för ledamöter är mandattiden är ett år. Ordförande två år och kassör 
två år med ett års mellanrum. 

 
§7 Årsmöte 

Årsmöte hålls under januari månad. Kallelse till årsmöte anslås i och utanför klubblokalen senast 2 veckor i  

förväg. 

På årsmötet behandlas följande frågor: 

-Val av mötesordförande 

-Val av mötessekreterare 

-Val av justeringsman tillika rösträknare 

-Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 

-Styrelsens årsberättelse och Kassörens ekonomiska redogörelse 

-Revisionsberättelsen 

-Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

-Beslut om medlemsavgiftens storlek 

-Val av Ordförande 

-Val av Sekreterare 

-Val av Kassör 

-Val av 2 styrelseledamöter samt 2 suppleanter 

 

-Val av revisor 

-Val av valberedning 

-Övriga frågor 

Stadgar för: 
 

Upprättade 2013-09-05 

Ändrade 2013-02-02 

...den fräna klubben 

§1 Syfte / Ändamål 
Team21 2.0 , som är en ideell och oberoende förening, har till uppgift att främja utövandet av Slotracing på 

alla nivåer. 

 

§8 Revision 
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor.  

Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet. I  

revisionsberättelsen ska revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut om det fattas med 2/3 majoritet vid 2 på varandra följande  

årsmöten. 

§10 Föreningens upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid 2 efter varandra följande möten, varav ett årsmöte.  

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar festas upp i sin helhet.  
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