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STADGAR
§1 Klubbens namn
Klubbens svenska namn är: FORD V8 KLUBB SVERIGE,
dess engelska namn är: THE EARLY FORD V8 CLUB of SWEDEN.
§2 Syfte och verksamhet
FORD V8 KLUBB SVERIGE är en ideell och politiskt obunden organisation som verkar för
bevarandet av Fordprodukter i allmänhet, och 1932-1953 års fordon av märket Ford, Mercury
och Lincoln i synnerhet, samt befrämjandet av förståelsen och kunskapen om dessa fordon.
Klubbens uppgift är att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen inom hobbyn.
För att fullgöra denna uppgift har FORD V8 KLUBB SVERIGE
att värna om och utveckla samhörighet mellan klubbens medlemmar genom bl.a. olika typer av träffar
och aktiviteter samt att utge en klubbtidning med den regelbundenhet som årsmöte finner lämpligt.
att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till statliga och kommunala
myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag
att så långt som möjligt fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och
anvisningar beträffande renovering av fordon inom klubbens intresseområde
att utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser
att samverka med svenska och utländska organisationer med liknande syften som t.ex.
Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och The Early Ford V-8 Club of America.
§3 Klubbens inriktning
Klubbens huvudinriktning är, som framgår av §2, bevarandet av Ford-, Mercury-, och Lincolnfordon från 1932-1953. Detta innebär att ursprungligt fabriksutförande så lång som möjligt
skall vara vägledande för våra renoveringar och prägla andan i klubben.
Speciell uppmärksamhet och uppskattning skall visas orenoverade originalbilar.
Gamla racerbilar och äldre Hot Rods, byggda på tidstypiska Forddelar, har också en given plats.
Klubben skall även visa öppenhet mot medlemmar som valt att modifiera sina fordon enligt gamla
mönster och som på så sätt vill spegla ett stycke intressant motorhistoria. Det är emellertid viktigt
att klubben, eller dess träffar, inte domineras av ombyggda fordon. Klubben skall identifieras som
en originalklubb och inte en Hot Rod- eller Customklubb.
§4 Villkor för medlemskap
Medlemskap står öppet för alla med intresse för klubbens verksamhet.
Klubben skall spara adressinformation om sina medlemmar i dataregister. Uppgifterna får endast
användas till ordinarie klubbverksamhet och skall övervakas av medlemsregistrator.
§5 Utträde och uteslutning av medlem
Medlem kan uteslutas och beslut härom fattas av årsmöte eller extra föreningsmöte.
Den som ej förnyar sitt medlemskap inom föreskriven tid har automatiskt gjort utträde ur klubben.
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§6 Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ inom klubben är årsmöte eller extra föreningsmöte.
Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet utövas av klubbens styrelse som verkställer
beslut från årsmöte eller extra föreningsstämma och som fattar nödvändiga beslut om föreningens
löpande verksamhet under verksamhetsåret.
§7 Ordinarie årsmöte
Medlemmarna kallas årligen till ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen beslutar.
Kallelse skall gå ut minst fyra veckor före årsmötet.
Årsmöten skall hållas varje år före maj månads utgång.
Varje medlem som betalat medlemsavgiften äger en röst. Denna rösträtt kan utövas genom fullmakt,
dock att varje närvarande får företräda högst en annan medlem.
Beslut fattas genom öppen röstning om årsmötet inte beslutar annat. Beslut fattas genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den uppfattning som sittande ordförande företräder.
Vid val avgöres dock genom lottning.
Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp på dagordningen:
1 Årsmötet öppnas
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4 Upprop och fastställande av röstlängd
5 Fastställande av dagordning
6 Frågan om årsmötet utlysts i behörig tid och ordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut
8 Revisionsberättelse
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Fastställande av medlemsavgifter
11 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
12 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
13 Val av styrelsemedlemmar samt suppleanter
14 Val av revisor och revisorssuppleant
15 Val av valberedning
16 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
17 Diskussionspunkt
18 Årsmötet avslutas
§8 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte kan hållas för behandling av för föreningen viktig fråga.
Styrelsen beslutar om hållande av sådant möte.
Extra föreningsmöte för behandling av viss fråga skall dessutom hållas om 1/3 av föreningens
medlemmar hos styrelsen framställer sådan begäran.
Extra föreningsmöte kan endast behandla ärenden som tagits upp på dagordningen för extra
föreningsmöte. Kallelse till, jämte dagordning, skall sändas ut senast 14 dagar före mötesdagen.
I övrigt gäller samma mötesordning som vid ordinarie årsmöte.
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§9 Motioner
Motion till årsmötet kan framställas av medlem.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.
§10 Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av årsmötet.
§11 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter, ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare,
klubbmästare och minst en suppleant.
Mandattiden är för ordförande ett år, för ordinarie ledamot två år och för suppleanter ett år.
Vid årsmötet skall utses ordförande och halva antalet ledamöter samt alla suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter kallats och när minst 4 styrelsemedlemmar är närvarande.
Som närvarande räknas även styrelsemedlem som deltar via video eller röstlänk.
Maximalt 2 styrelsemedlemmar må delta via sådan länk vid varje enskilt tillfälle.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger årligen efter kallelse av ordföranden eller sekreteraren.
§12 Ekonomi och förvaltning
Klubbens verksamhetsår skall utgöras av kalenderår.
Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§13 Protokoll
Årsmötesprotokoll skall föras och justerat protokoll skall finnas tillgängligt för medlemmarna.
Protokoll skall även föras vid styrelsemöten och skall finnas tillgängligt för medlemmarna.
§14 Revision och verksamhetsberättelse
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall före den 1 februari genom styrelsens försorg
tillställas revisorerna för granskning. Dessa skall avge berättelse över revisionen inom 30 dagar.
Revisor eller dennes representant skall avge sin revisionsberättelse vid ordinarie årsmöte.
Vidare skall styrelsen avge sin årliga verksamhetsberättelse vid ordinarie årsmöte.
§15 Stadgeändring
För ändring av klubbens stadgar erfordras beslut av årsmöte.
Vid omröstning krävs att ¾ av de närvarande bifaller föreslagen ändring.
§16 Upplösning
Beslut om upplösning kan endast fattas på årsmöte.
För beslutets giltighet krävs att minst ¾ av de närvarande bifaller förslaget om upplösning.
I händelse av upplösning skall klubbens tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.
Om klubbens ekonomi inte tillåter att tillgångarna distribueras till medlemmarna skall
årsmötet fatta beslut om hur tillgångarna på annat sätt tillfaller vår hobby.
Beslutet skall verkställas av styrelsen.

Dessa stadgar har antagits på årsmöte 2017-04-08.
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