MC-POLISVETERANERNA
Bildades den 18 november 1984

Stadgar antagna den 25 april 2018

§ 1. Mål & medel.
Mc-polisveteranerna är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning
av mc-utbildade poliser. Föreningen har till ändamål att bevara mc-polisens
historia samt främja dess utveckling. Detta innefattar även fordonen samt dess
utrustning och användning. Föreningens medlemmar är också delaktiga i
underhåll, visningar samt körning med Polismuseets fordon. Föreningen har sitt
säte i Stockholm.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan, efter styrelsens prövning, vinnas av den som
genomgått polisiär mc-utbildning och som tjänstgjort/gör som mc-polis samt
erlägger fastställd årsavgift. Föreningen kan till hedersmedlem välja särskilt
förtjänt person.
§ 3. Medlemsavgift.
Årsavgift bestäms av årsmötet.
§ 4. Verksamhetsår.
Verksamhets- och räkenskapsår räknas fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december. Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två
revisorer vilka utses av årsmötet för en tid av två år. Räkenskaperna skall vara
avslutade med vinst- och förlust-räkning den 31 januari.
§ 5. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av april månad. På detta möte skall
följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande till årsmötets förhandlingar.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Årsberättelse och kassaberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande.
8. Val av styrelseledamöter och suppleant.
9. Val av revisor och revisorssuppleant.

10. Val av valberedning (tre personer).
11. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Övriga frågor som enligt §7 stadgeenligt skall behandlas.
Styrelsen består av fem personer. Årsmötet väljer ordförande.
Två styrelseledamöter och en suppleant samt en revisor väljes växelvis på två år.
En revisorssuppleant samt valberedningen väljes på ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv.
§ 6. Kallelse.
Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte skall ske genom anslag minst tre
veckor före mötet.
§ 7. Motioner.
Fråga som önskas behandlad på möte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda
senast tio dagar före mötet.
§ 8. Allmänt möte.
Styrelsen kan, när den finner erforderligt, kalla till allmänt möte när 2/3 av
föreningens medlemmar gjort skriftlig framställning därom. I kallelse till sådant
möte skall fullständig föredragningslista medfölja eller anslås.
§ 9. Ändring av stadgar.
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte eller
allmänt möte.
§ 10. Rösträtt.
Rösträtt vid årsmöte och allmänt möte med en röst vardera tillkommer
närvarande medlemmar. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
§ 11. Styrelse.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och två suppleanter. Styrelsen
väljs för en tid av två år. Styrelsen äger rätt att utse erforderliga arbetsorgan.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller om minst två
styrelsemedlemmar så påkallar. Styrelsen är beslutsför med minst fyra
ledamöter. Varje ledamot har en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 12. Styrelsens skyldigheter.
Det åligger styrelsen att:
- organisera och leda verksamheten, sammanträden mm
- sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra fullständiga
räkenskaper
och medlemsavgifter
- förbereda ärenden som skall behandlas av allmänna möten
- avge verksamhetsberättelse
- föra protokoll

§ 13. Medlems skyldigheter.
Genom inträde i föreningen har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
Medlem får inte utlåna eller överlämna medlemskort till utomstående person.
§ 14. Föreningens upplösning.
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och
endast på av styrelsen väckt förslag. För giltigt beslut fordras att minst 2/3 av
föreningens medlemmar två år i rad biträder förslaget. De tillgångar som finns
efter föreningens upplösning skall överlämnas till lämplig institution. Beslut om
detta fattas samtidigt med beslut om föreningens upplösning.

