STADGAR

Föreningen stiftad 1983-11-12

Reviderade och godkända vid årsmöte 2012-01-14

ÄNDAMÅL
SNOFED (Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation) är en folkrörelseorganisation (ideell
förening) som skall företräda och tillvarata anslutna snöskoterklubbar/allianser och dess
medlemmars intressen i snöskoter-, terränghjulings- och mopedfrågor samt därmed
sammanhängande frågor.
SNOFED har sitt säte och kanslifunktion i Sollefteå.
SNOFED skall verka både internationellt som i hela riket.
∗

ATT medverka till utformning och genomförande av kurser och utbildning som har
anknytning till föreningens verksamhet.

∗

ATT säkerställa en god utbildning och ta ett helhetsansvar för utbildningsfrågor och
därmed sammanhängande frågor.

∗

ATT vara opinionsbildande och drivande i snöskoterrelaterade frågor.

∗

ATT utgöra remissinstans i snöskoter och friluftsrelaterade frågor på nationell och
regional nivå, och vid behov utgöra ett stöd för medlemmar i lokala frågor.

∗

ATT utgöra remissinstans för utbildnings- och regelfrågor rörande förarbevispliktiga
fordon i trafik.

∗

ATT på alla nivåer bedriva verksamheten så att den är utvecklande, positivt både psykiskt
som fysiskt och kulturellt samt socialt. Att vara tillgänglig för alla och ge varje ansluten
tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar. Att alla som vill, oavsett ålder,
religion, kön, ras, nationalitet och psykiska förutsättningar får vara med och deltaga i
föreningslivet.

∗

ATT genom ett proaktivt säkerhetsarbete verka för en sund och säker utveckling mot
nollvisionen i trafiken.

∗

ATT samarbeta med myndigheter och andra organisationer i frågor rörande föreningens
verksamhetsområde.

§1

Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antagas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.
Genom beslut av enig styrelse eller årsmötet kan person kallas till ständig medlem eller
hedersmedlem i föreningen. Hedersledamot har yttrande och förslagsrätt.

I fall där snöskoterklubb icke finns kan enskild anslutning komma ifråga.
§2

Medlem som vill utträda ut föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Har medlem ej betalt föreskriven avgift till föreningen bestämmer styrelsen om avgift
skall betalas eller ej.
Medlem som inte betalt årsavgiften under två år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av
styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
Förening som önskar utträda skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§4

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster vilka anordnas för
medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats
av styrelsen, sektioner eller kommittéer inom föreningen.

§5

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Hedersledamot är befriad
från årsavgifter. Medlemsbevis får icke utlånas eller överlåtas.

§6

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna och
på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

§7

Medlemsansluten klubb eller enskild medlem, skall verka för att varje enskild medlem
iakttager SNOFED:s stadgar och övriga förordningar som rör SNOFED:s verksamhet.
Klubbarna skall svara för att information kommer den enskilde medlemmen tillgodo.

§8

Styrelsen är SNOFED:s högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat.
Utom beträffande ordföranden konstituerar sig styrelsen själva.

§9

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.

Det åligger styrelsen särskilt:
ATT tillse att för föreningens bindande regler iakttas.
ATT tillse föreningens utveckling.
ATT verkställa av årsmötet fattade beslut.
ATT planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
ATT ansvara för och förvalta föreningens medel.
ATT förbereda årsmötet.
ATT tillsätta och samordna erforderliga kommittéer och arbetsgrupper.
§ 10

Styrelsen består av ordförande och minst sex övriga ledamöter jämte två suppleanter.
Ordförande väljs för en period av ett år medan övriga ledamöter samt suppleanter väljs för
en tid av två år.
Härvid skall iakttas att minst tre ledamöter och en suppleant väljs vid varje årsmöte.

§ 11

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 26 bland
föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den
vid årsmötet bestämda ordningen står i tur som styrelseledamot för tiden t o m
nästföljande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§ 12

Styrelseledamot får icke utöva sin rösträtt genom fullmakt.

§ 13

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person

§ 14

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer.
Kallelse och nödvändiga underlag inför styrelsesammanträdet skall ha tillställts
styrelseledamöterna senast 14 dagar före mötet.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter
är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
Om ordföranden finner det erforderligt kan ärendet avgöras genom skriftlig omröstning

eller vid telefonsammanträde.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till kommitté, annat organ eller på
enskild styrelseledamot/anställd. Sådant beslut skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen
och protokollföras.
§ 15

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 september till 31 augusti.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. nästkommande årsmöte.
Det åligger revisor att granska förvaltning och räkenskaper under det sistslutna
verksamhetsåret/räkenskapsåret.

§ 16

Styrelsens räkenskaper, och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en
månad före årsmötet och skall efter verkställd revision tillsammans med
revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

§ 17

Styrelsen fastställer i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt de befogenheter
kommittéerna har.

§ 18

Ordinarie årsmöte avhålles inom 6 månader efter verksamhetsårets utgång.
Årsmötet är offentligt.
Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översändes till medlemmarna senast 14 dagar före
mötet eller kungörs genom anslag eller på lämpligt sätt.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast sju dagar före årsmötet.

§ 19

Skoterklubb kan till styrelsen senast den sista augusti, inkomma med ansökan om
värdskap för årsmöte. Detta gäller endast ordinarie årsmöte.

§ 20

Varje skoterklubb äger rätt att på årsmötet delta med två (2) ombud, under förutsättning
att klubben har erlagt gällande medlemsavgifter och i övrigt fullgjort sina förpliktelser
gentemot föreningen

§ 21

Varje skoterklubb har två (2) röster samt därutöver en (1) röst för varje påbörjat hundratal
medlemmar över tvåhundra (200) enligt senaste medlemsredovisningen. En klubbs
röstetal får dock inte överstiga 1/5 av den godkända röstlängden. En allians får delta med
det antal ombud som respektive klubb ingående i alliansen är berättigade till enligt dessa
stadgar. Dock med den begränsning som finns i första stycket.

§ 22

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sin avgift till föreningen och under året
fyller lägst 16 år samt hedersledamot har rösträtt på mötet. Denna är personlig och får

icke överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 23

Vid årsmötet har varje ombud en röst. Ombud får icke utöva röstning genom fullmakt.
Yttrande och förslagsrätt tillkommer – förutom ombuden – styrelsens ledamöter,
revisorerna, övriga valda ledamöter samt motionär beträffande egen motion.
Yttranderätt tillkommer även – med mötets samtycke – annan närvarande.
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en
(1) månad före årsmötet. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening/allians eller
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslagen skall föreläggas årsmötet med
styrelsens yttrande.

§ 24

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Val avgörs genom enkel majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antal
röster är valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Andra
frågor avgörs med absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud så begär skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal den mening som biträds av
ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad
avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
SNOFED:s styrelse och revisorer har vid årsmötet yttrande- och förslagsrätt, men icke
rösträtt, såvida de icke är stadgeenliga ombud.

§ 25

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.

§ 26

Vid årsmötet förekommer och protokollförs följande ärenden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts i laga ordning.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll samt utgöra
rösträknare.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för
senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan, årets budget samt preliminär budget för
nästföljande verksamhetsår samt fastställande av nivåer för styrelsearvoden,

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
§ 27

reseersättning, traktamenten och förlorad arbetsförtjänst.
Behandling av styrelsens förslag samt motioner som ingivits till årsmötet.
Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år.
Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år samt halva antalet
suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid avtvå (2) år.
Val av en revisor jämte suppleant för en tid av två (2) år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter och ej heller sektions och/eller kommittéers ledamöter delta.
Val av ordförande (sammankallande) samt två (2) ledamöter för en tid av ett (1) år i
valberedningen.
Mötet avslutas.
Styrelsen kan sammankalla till extra årsmöte, om sådant möte behövs.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av
antalet röstberättigade så kräver. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och
innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte som skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse och föredragningslista utsänds senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen
utfärda kallelsen enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

§ 28

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad ovan
stadgas.

§ 29

Valberedningen bör bestå av kvinnor och män och utgöras av ordförande och minst två
övriga ledamöter.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen bör ha sitt förslag till ny styrelse klart i god tid före
årsmötet.
Före årsmötet skall valberedningen skriftligen eller muntligen tillfråga dem vars
mandattid går ut, om de vill kandidera för den kommande perioden.
Informera klubbar/föreningar, vilka som står i tur att avgå och vilka som avböjt
återval, samt låta klubbarna/föreningarna avge förslag till kandidater för de val
årsmötet skall göra.
I föredragningshandlingarna till årsmötet meddelar valberedningen sitt förslag samt
även namnen på de som i övrigt nominerats.

Vid årsmötet föreligger fri kandidatnominering, vilket innebär att ombud äger rätt
att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som
föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall försäkra sig om att
personen är villig att åta sig uppdraget.
§ 30

Inträde och årsavgifter till SNOFED fastställs av årsmötet och baseras på antalet
medlemmar i föreningen.

§ 31

Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet av
antalet avgivna röster.
Uppstår tvekan om tolkningen 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.

§ 32

För upplösning av SNOFED, som endast kan föreslås av styrelsen, fordras
enahanda beslut vid två på varandra följande årsmöten.
Vid båda tillfällena skall beslut om upplösningen biträdas av minst 2/3 av antalet
avgivna röster.

§ 33

Beträffande SNOFED:s tillgångar vid tillfället för upplösningen fattas beslut om
dessa dispositioner vid det sista årsmötet.
Styrelsen skall tillse ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns
tillgängliga för medlemmarna.

