Stadgar för
Harley-Davidson Club Sweden
§ 1. Föreningen
Föreningen, grundad 1970, är registrerad under namnet Harley-Davidson
Club Sweden, här förkortat till H-DCS, och är en opolitisk, neutral, ideell
förening för ägare av Harley- Davidson motorcyklar, till dem hörande
familjemedlemmar, stödjande medlemmar och Hedersmedlemmar.

- Hedersmedlem/Hedersmedlem stödjande Som Hedersmedlem kan styrelsen till årsmötet föreslå person som gjort stora insatser för klubben.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Om Hedersmedlem fyller kraven
för medlem eller familjemedlem, har denne fulla medlemsrättigheter. Om
kraven ej uppfylls så har denne de rättigheter en stödjande medlem har.

§ 2. Ändamål
Föreningens syfte är att genom regelbundna träffar, enligt H-DCS träff
policy, samla medlemmarna och främja deras gemensamma intresse för
Harley-Davidson. H-DCS skall utge en klubbtidning, upprätthålla en hemsida, hålla medlemsregister samt upprätthålla kontakten med in- och utländska Harley-Davidsonföreningar. H-DCS skall också arbeta med frågor
rörande myndighetskrav för ägande och framförande av Harley-Davidson
motorcyklar samt arbeta för en god trafiksäkerhetsmiljö.

Medlemsavgift beslutas av ordinarie årsmöte för nästkommande år och
skall betalas senast 31 december eller, i samband med ansökan för ny
medlem. Medlemskap för medlem, familjemedlem och stödjande medlem
beviljas av styrelsen eller av den/de som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Varje ansökan prövas enskilt av styrelsen eller av den/de som
styrelsen utsett. Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas
att vederbörande kommer att motarbeta eller skada H-DCS ändamål eller
intressen eller inte fyller kraven på medlemskap. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

§ 3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 4. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av
två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda
personer.
§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari
t.o.m 31 december.
§ 6. Stadgetolkning
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.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om
tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist
om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som
anges i § 27.
§ 7. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte
med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring
av stadgarna får skriftligen avges av såväl röstberättigad medlem som
styrelsen.
§ 8. Upplösning av föreningen
Upplösning av H-DCS kan endast ske på ordinarie årsmöte. För förslagets
antagande fordras fyra femtedelar av vid årsmötet avgivna röster, vid två
på varandra följande ordinarie årsmöten. I beslut om upplösning av H-DCS
skall anges dels att föreningens tillgångar skall överlämnas till bestämt
ändamål som främjar motorcykelägande, motorcykelsporten eller trafik
säkerhetsarbetet samt var H-DCS handlingar skall förvaras t.ex. i folkrör
elsearkiv eller motsvarande.
§ 9. Medlemskap
Medlem i H-DCS kan upptas till någon av följande medlemsformer:
medlem, familjemedlem eller stödjande medlem, som betalt av årsmötet
fastställd årsavgift, samt Hedersmedlem.
- Medlem är den som är registrerad ägare till en Harley-Davidson motorcykel.
- Familjemedlem är den som är familjeanhörig till medlem och bosatt på
samma adress, och som är maka/make/sambo eller registrerad partner
till medlem eller barn, t.o.m kalenderåret då denne fyller 21 år, till medlem
eller familjemedlem, och som själva ej är ägare till en H-D. Familjemedlem har samma rättigheter och skyldigheter som medlem om ej annat
anges i stadga.
- Stödjande medlem är den som tidigare varit medlem eller familjemedlem
men som p.g.a ålder eller sjukdom inte kan köra/åka motorcykel. Stödjande medlem har ej röst-, förslags- eller yttranderätt vid årsmöte och är
ej valbar till förtroendeuppdrag. Stödjande medlem har i övrigt samma
rättigheter och skyldigheter som medlem om ej annat anges i stadga.

Medlemskap skall föras i register som skall föras på sådant sätt att inte
obehöriga kan komma åt registret.
§ 10. Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom 30 dagar efter påminnelse härom skall anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Om grunderna för familjemedlemskap upphör anses familjemedlem ha
begärt sitt utträde då grunden för familjemedlemskapet upphörde (se § 9).
När medlemskap upphör skall personen avföras från medlemsregister.
§ 11. Uteslutning
Medlem som brutit mot H-DCS stadgar, H-DCS ordningsföreskrifter eller
skadat H-DCS anseende eller dess intressen, kan efter beslut av styrelsen
eller årsmöte uteslutas ur H-DCS. Beslut om uteslutning av medlem får inte
tas förrän medlemmen fått möjlighet att inom viss, av styrelsen bestämd
tid, dock minst 7 dagar, yttra sig i ärendet.
§ 12. Medlems rättig- och skyldigheter
Medlem som betalt av föreningen beslutad medlemsavgift har rätt att delta
i sammankomster som anordnas för medlemmarna och har rätt till information om föreningens angelägenheter.
Medlem
- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen och
- skall betala medlemsavgift senast 31 december.
§ 13. Årsmöte
H-DCS högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmöte hålls årligen i samband med H-DCS Internationella träff,
före augusti månads utgång.
§ 14. Kallelse
Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista anslås i klubbtidningen nr 2 dock senast fyra veckor före mötet. Har förslag eller motion
väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets‑ och
förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före
årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§ 15. Förslag/motioner
Såväl röstberättigad medlem som styrelsen får avge motion respektive förslag att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara presidenten
tillhanda senast 1 maj. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande
över motion.

§ 16. Rösträtt
Medlem som har betalt medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 16
år, har röst- och förslagsrätt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får
inte utövas genom ombud. Medlemskort brukas som röstkort och visas vid
insläpp till årsmöte.
§ 17. Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 7 och § 8 nämnda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om
röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning
som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad
avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 18. Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad myndig medlem.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen,
valberedningen eller till revisor i föreningen. För att väljas till president
måste kandidaten suttit i H-DCS styrelse i minst två år.
§ 19. Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret samt förslag till
disposition av resultatet.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
nästkommande verksamhetssåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av styrelse i enlighet med § 23.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år.
14. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
utses till ordförande i enlighet med § 21.
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
§ 20. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att
kalla till extra årsmöte när en majoritet av styrelsen eller när föreningens
revisorer begär detta. Kallelse med angivande av tid, plats och anledning
till extra årsmöte skall skickas till medlemmarna senast en månader före
det extra årsmötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 16 och § 17.
§ 21. Valberedningen
Valberedningen som väljs av årsmötet skall bestå av ordförande samt fyra
övriga ledamöter. Högst två av ledamöterna får väljas ur styrelsen.
Ordförande i valberedningen får inte vara ledamot av styrelsen.
Valberedningen ska meddela styrelsen förslag till ny styrelse senast 1 maj
och redovisas i klubbtidningen nr 2 samt på årsmötet.
§ 22. Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex
veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 23. Styrelsens sammansättning
Styrelsen väljs av årsmötet för två år och består av president, kassör,
sekreterare, redaktör, produktansvarig samt elva distriktsombud. Udda år
väljs president, redaktör samt distriktsombuden i distrikt A till och med E.
Jämna år väljs kassör, sekreterare, produktansvarig samt distriktsombuden
i distrikt F till och med distrikt Ö.
Styrelsen utser inom sig vice president och vice sekreterare. Styrelsen
kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av det antal ledamöter som
styrelsen finner lämpligt.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Denne får utses till befattning inom styrelsen.
Om distriktsombud avgår före mandatperiodens utgång kan styrelsen utse
nytt distriktsombud som adjungerad ledamot fram tills det att val kan ske
vid nästkommande årsmöte.
§ 24. Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall verka för H-DCS
utveckling och främja dess och dess medlemmars intressen.
Styrelsen skall
- tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas,
- verkställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbete inom föreningen,
- ansvara för och förvalta föreningens medel,
- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 22,
- förbereda årsmöte.
Presidenten är H-DCS officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar och övriga för
föreningen bindande regler och beslut efterlevs. I presidentens frånvaro ersätts denne av vice presidenten. Distriktsombuden representerar distrikten
och förmedlar kontakten mellan distriktens medlemmar och övrig styrelse,
samt har till uppgift att genomföra medlemsaktiviteter i distrikten. Styrelsen
skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
§ 25. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av presidenten, eller då minst halva
antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har presidenten utslagsröst. Röstning
får inte ske genom ombud. I brådskande fall får presidenten besluta att
ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning via t.ex. e-post eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant
beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid
sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av presidenten
och sekreteraren. Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till
protokollet.
§ 26. Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa
grupper av ärenden till distrikt, kommitté eller annat organ eller till enskild
medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande
enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
§ 27. Tvist
Talan i tvist mellan medlem och H-DCS får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar
för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare,
delas lika mellan parterna.

