FMCK Eksjö Normalstagdar
Stagar för Frivilliga Motorcykelkåren i Eksjö.
Kåren grundad den 17 april 1975.
Stadgarna godkända av FMCK Riksstyrelse den ____________________
Stadgarna ändrade den 23 januari 1993
Stadgeändring godkänd av FMCK Riksstyrelse den ____________________________
Verksamhetsområde ___________________________________
1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1

Kåren skall i enlighet med FMCK riksförbunds grundstadgar bedriva frivillig
motorcykelutbildning för tjänst inom totalförsvaret. Som avtalsorganisation utbildas
efter planer som framtagits i samråd med Överbefälhavaren, Försvarsgrencheferna och
Arbetsmarknadsstyrelsen. Kåren skall i övrigt bedriva ungdomsvårdande verksamhet,
föreningsverksamhet samt främja och upprätthålla intresse för trafiksäkerhet.
Tävlingsverksamhet sker enlighet Svemo och Riksidrottsförbundets stadgar och
bestämmelser. Kåren är partipolitisk obunden.

1.2

Kåren bedriver sin verksamhet i samråd med vederbörliga myndigheter och i
samverkan med övriga frivilligorganisationer inom verksamhetsområdet.

1.3

Kåren är en del av Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK), vilket i egenskap
av specialförbund är anslutet till Centralförbundet för befälsutbildning (CFB) och verkar
för bestämmelserna i dess grundstadgar.

1.4

Kårens högsta beslutande organ är dess kårstämma och verkställande och förvaltande
organ dess kårstyrelse.

1.5

Kårens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31
december.

2
2.1

MEDLEMSKAP
Varje svensk medborgare som ej fyllt 15 år och har målmans medgivande må vinna
inträde såsom medlem i FMCK Eksjö. Deltaga i av FMCK Eksjö planerad och genomförd
föreningsverksamhet av icke militär art.

2.2

Medlemskap om stödjande medlem må vinna av person, organisation eller företag.
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2.3
2.4
2.5
2.6

Till hedersledamot i kåren kan kårstämma välja person, som gjort sig synnerligen
förtjänst därav.
Medlem som önskar utträda ur FMCK, skall göra anmälan härom till kårstyrelsen.
Medlem som ej erlagt avgift under verksamhetsåret, anses har utgått ur kåren.
Riks- eller kårstyrelse kan utesluta medlem, som anses olämplig tillhöra FMCK.
Dessförinnan skall medlem genom kårens ordförande beredas tillfälle att yttra sig.
Beslut om uteslutning skall biträdas av minst 3/4 av vederbörlig styrelsens ledamöter. I
beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas, samt avsänt senast tre (3) dagar
från dagen för beslut till den uteslutne, per post eller på annat betryggande sätt. Beslut
om uteslutning kan/får överklagas av den uteslutne till FMCK riksförbund. Efter
ikraftträdande kan kåren ej kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

3

KÅRSTÄMMA
Sammansättning och beslutsmässighet
3.1
Kårstämman består av kårens medlemmar, som deltager efter skriftlig kallelse från
kårstyrelsen.
3.1.2
Kårstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar, som infunnit sig.
3.1
3.1.1

Tidpunkt och kallelse
Ordinarie kårstämma äger rum årligen före februari månads utgång.

3.1.2

Tid och plats bestäms av kårstyrelsen.

3.1.3
Skriftlig kallelse till kårstämma utsänds av kårstyrelsen till alla medlemmar senast tre
(3) veckor före kårstämman.
3.1.3
3.1.4

Omröstning och rösträtt
Rösträtt tillkommer medlemmar lägst 15 år och som erlagt årsavgift. Rösträtt tillkommer
även hedersledamot.

3.1.5

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för frågor om gäller stadgeändring eller
kårens upplösning.

3.1.6

Omröstning sker öppet såvida icke annorlunda beslutas.

3.1.7

Val skall dock ske med slutna sedlar, om någon röstberättigad så begär.

3.1.8

Vid lika röstetal gäller – utom vid val – det förslag som biträds av ordföranden, därest denne
är röstberättigad. Är ordföranden icke röstberättigad skall lotten avgöra.
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3.1.9

Vid val skall, vid lika röstetal, lotten avgöra.

3.1.10 Styrelseledamot eller suppleant för denne äger icke rätt att delta i val av revisorer och
revisorssuppleanter eller i omröstning om ansvarsfrihet.
3.1.11 Rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten äger riksstyrelseledamöter,
representanter för militära myndigheter, CFB och berörda myndigheter inom totalförsvarets
civila delar.
3.2 Ärenden vid ordinarie kårstämma och valbarhet
3.2.1 Vid ordinarie kårstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
stämmans protokoll
5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
6. Fastställande av dagordning
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av balansräkning
11. Behandling av förslag, som framlagts enligt bestämmelser i §3.5
12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
15. Val av styrelse
16. Val av två (2) revisorer jämte suppleanter för dessa för ett 1(1) år
17. Val av valberedning
18. Avslutning
3.3 Förslag till ärenden att behandlas vid kårstämma
3.3.1 Vid kårstämma får ej beslut fattas i andra ärenden än dem, som upptagits på
föredragningslistan.
3.3.2

Rätt att inge förslag att behandlas vid kårstämma tillkommer kårstyrelsen och enskilda
medlemmar.
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3.3.3

Förslagen skall vara kårstyrelsen tillhands senast två (2) veckor före kårstämman. Ärendena
föreläggs kårstämman med kårstyrelsens yttrande.

3.3.4

Vid kårstämman väckta förslag och frågor må upptagas till diskussion om majoriteten av
närvarande röstberättigade så beslutar.

3.3.5

Behandla av till Riksstämman framlagda motioner och propositioner.

4 EXTRA KÅRSTÄMMA
4.1 Extra kårstämma hålls då kårstyrelsen så finner erforderligt eller då 1/5 av kårens medlemmar
eller revisorer skriftligt hemställer härom till kårstyrelsen med angivande av skäl för
framställningen.
4.2 Vid extra kårstämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden bli föremål för beslut.
4.3 Kallelse skall ske skriftligen senast två (2) veckor före extra kårstämma och tillställas kårens alla
medlemmar.
4.4 Föredragningslistan utsänds senast sju (7) dagar före extra kårstämma.
5 REVISON
5.1 För granskning av kårstyrelsens verksamhet och förvaltning väljer ordinarie kårstämma för ett (1)
år två (2) revisorer.
5.2 Kårstämman väljer även två (2) revisorssuppleanter.
5.3 Kårstyrelsens räkenskaper och handlingar skall överlämnas till revisorerna senast en (1) månad
före kårstämman.
5.4 Räkenskaper och handlingar skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelser vara
kårstyrelsen tillhanda senast tio (10) dagar före kårstämman.
6 KÅRSTYRELSEN
6.1.1 Kårens angelägenheter behandlas av kårstyrelsen, som har sitt säte i Eksjö.
6.1.2

Kårstyrelsen består av ordförande samt sju (7) ledamöter med mandattid på två (2) år och
fem suppleanter med mandattid till ett (1) år.
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6.1.3

Kårstyrelsen består av
1. Kårchef/ordförande
2. Sekreterare
3. Kassör
4. Ledamot
5. Ledamot
6. Ledamot
7. Ledamot
8. Ledamot

Väljs jämna år
*

Udda år
*

*
*
*
*
*
*

Fem (5) suppleanter väljs varje år.
6.1.4

En av styrelsens ledamöter bör vara tillika krigskårchef.

6.1.5

En av styrelsens ledamöter bör vara avtalshandläggare och kan vara tillika krigskårchef med
Ego avtal. Om icke skall denne adjungera till kårstyrelsen.

6.1.6

Avgår ledamot före mandattidens utgång, äger kårstyrelsen att komplettera sig själv
nästkommande ordinarie kårstämma.

6.1.7

Kårstyrelsen äger rätt att med sig adjungera ledamöter, som äger förslag- och yttranderätt
men ej rösträtt.

6.1.8

Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

6.1.9

Då minst 2/3 av ledamöterna gör framställning därom är ordförande skyldig sammankalla
styrelsen. Kallelse skall ske senast sju (7) dagar före sammanträde.

6.1.10 Kårstyrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden samt ytterligare halva
antalet ledamöter är närvarande.
6.1.11 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av
ordföranden, utom vid val, då lotten avgör.
6.1.12 Styrelseledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt.
6.2 Kårstyrelsens åliggande
6.2.1 Kårstyrelsen konstituerar sig vid sitt första sammanträde.
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6.2.2

Styrelsen skall:
1. Verka för främjande av i §1 angiven uppgift.
2. Planlägga och leda kårens utbildnings, upplysnings och rekryteringsverksamhet enligt
gällande militära och civila bestämmelser.
3. Uppgöra förslag till preliminär inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår.
4. Enligt gällande bestämmelser förvalta anvisade statsmedel och riksförbundsmedel
samt besluta beträffande användning och förvaltning av kårens egna medel.
5. Bedriva aktivt arbete, verka för att utbildning och krigsplacering av avtalspersonal
inom totalförsvarets sker.
6. Utarbeta och fastställa erforderliga instruktioner för inom kåren
verksambefattningshavare.
7. Bedriva upplysning- och informationsverksamhet så att:
A). förståelsen och intresset för försvaret och frivillig motorcykelutbildning vidmakthålls
och om möjligt ökar.
B). största möjliga anslutning till kåren och till anordnad utbildning uppnås.
8. Verka för samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer liksom organisationer
och företag, som arbetar inom FMCK intresseområden.
9. Vid verksamhetsårets slut avge verksamhets- och förvaltningsberättelser. Avlämna
årsrapport och årsredovisning till riksstyrelsen enligt FMCK grundstadgar §8.2.
10. Besluta angående tid och plats för kårstämma samt uppgöra förslag till dagordning
för densamma.
11. Sända styrelse- och årsstämmoprotokoll till riksstyrelsen.
12. Verkställa kårstämmans beslut.

7 MEDLEMSFÖRVALTNING
7.1 Kårstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel, som står under deras förvaltning,
även som för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de icke till
protokollet anmält avvikande mening.
7.2 Placering av kårens medel skall ske enligt kårstämmans till protokollet förda beslut. Kårens
värdehandlingar skall försvaras på betryggande sätt. Kårens kontanta medel skall i största
utsträckning innestå på bankräkning eller plusgiro.
7.3 Firman tecknas av kassör och ordföranden var för sig. Dock till ett maxbelopp om 20.000:varefter bådas namnteckning krävs.
7.4 Vid förfall av någon ordinarie firmatecknare tecknas firman av avtalshandläggare med Aegoavtal.
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8 MEDLEMSAVGIFT
8.1 Medlemsavgift (årsavgift) erläggs av alla medlemmar med det belopp, som varje verksamhetsår
fastställs på ordinarie kårstämma.
9 ÄNDRING AV KÅRSTADGAR
9.1 Ändring av kårstadgar kan endast ske på kårs ordinarie årsmöte.
Ändringsförslaget skall bifogas kallelsen till mötet och ärendet skall vara upptaget på
föredragningslistan.
För giltigt beslut fordras att minst 2/3 av de avgivna rösterna biträder ändringsförslaget.
Stadgeändringen träder i kraft då den godkänts av riksstyrelsen.
10 UPPLÖSNING AV KÅR
10.1
Beslut om upplösning av kår skall, för att vara giltigt, fattas på två (2) – med minst två
(2) månaders mellanrum – på varandra följande kårmöten, varav minst ett (1) skall vara ordinarie
årsmöte.
10.2

Förslaget skall bifogas kallelsen och ärendet skall vara upptaget på föredragningslistan.

10.3
Vid varje möteskall förslaget biträdas av mint 2/3 av de angivna rösterna. Beslutet
träder i kraft då det fastställts av riksstyrelsen. Handlingar och behållna tillgångar överlämnas till
riksstyrelsen för användning enligt riksstämmans beslut.
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