2003-04-29
STADGAR FÖR POLAR CLUB WEST
Klubbens syfte
§ l Polar Club West är en sammanslutning av innehavare (ägare) till Polar husvagnar som
vill verka för ökad sammanhållning och kontakt mellan innehavarna (ägarna). Klubben
skall tillvarata medlemmarnas intressen genom att söka påverka produktutvecklingen.
Klubben är religiöst och politiskt oberoende.
Klubbmärket och flaggan skall innehålla ordet West
Verksamhetsåret är 1 jan. - 31 dec.
Klubben ordnar minst 2 gemensamma träffar varje år.
En vårträff om möjligt första Majhelgen och en höstträff.
Klubbens organisation
§2 Klubbens beslutande organ är: Årsmötet och medlemsmötet. Styrelsen.
Klubbens hemvist
§3 Klubbens styrelse har sitt säte på ordförandes bostadsadress.
Medlemskap och avgifter
§4 Inträde i klubben vinner innehavare (ägare) av Husvagnar och Husbilar av märket
Polar.
§5.
Vid inträde i klubben erlägger nyinträdande medlem årsavgift.
Årsavgiften skall vara den av årsmötet beslutade summan.
Avgiften inbetalas till klubbens postgirokonto och postverkets kvitto
eller kopia på betalningsorder till bank utgör bevis på erlagd avgift
Årsavgiften skall erläggas senast den 28/2 varje år.
§6 Medlem som ej inom angiven tid erlagt årsavgift anses ha utträtt ur klubben.
Medlems förpliktelser
§7 Det åligger varje medlem att verka for klubbens sammanhållning och utveckling. Att
följa de föreskrifter som anges i dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut samt
att iakttaga lojalitet mot styrelsen och andra som utsetts att företräda klubben.
Ledande poster i annan husvagnsklubb med likartad verksamhet får inte innehavas av
styrelsemedlem. Gäller även familjemedlem i samma hushåll. Brott mot dessa stadgar bör
medfora uteslutning.
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Styrelsen
§8
Klubbens styrelse skall bestå av 5 personer: Ordförande, vice Ordförande Kassör,
Sekreterare samt en ledamot. För ledamöterna i styrelsen skall finnas 2 suppleanter.
Vid årsmötet väljs ordförande och kassör i separat valomgång.
Övriga ledamöter väljs i särskild valomgång.
För att vara vald krävs att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster.
I de fall detta röstetal ej uppnås redan vid första omröstningen verkställs ny omröstning
mellan de två som erhållit de högsta röstetalet.
Alla val sker genom öppen omröstning för såvitt icke medlem kräver sluten omröstning.
Snarast efter avslutat val sammanträder den nya styrelsen för att konstituera sig.
Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsåret skall nyval av efterträdare äga rum.
Suppleanterna utses på samma sätt som ordinarie ledamöter.
Styrelsens mandattid skall vara 2 år. Nyval av ledamöter till styrelsen sker genom
successiva val på så sätt att efter det första året avgår ordförande jämte 1 av styrelsens
övriga ledamöter och det andra året kassören och de 2 övriga.
De ledamöter som skall ersättas efter det första ordinarie verksamhetsåret utses genom
lottning. Omval av ledamöter kan ske.
Några arvoden till ledamöterna i styrelsen skall ej utgå.
§9
En valberedning bestående av 3 personer väljs på ett år på årsmötet, till vilka
ledamöter. som ej vill ställa upp för omval för ny period, minst 2 månader före
årsmötet skall anmäla sig. Enligt årsmötets taget beslut.
§l 0

Styrelsen skall på kallelse av ordförande sammanträda minst 3 ggr / år.

§1l
Styrelsen handlägger klubbens angelägenheter efter dessa stadgar och med stöd av
dem fattade beslut.
För styrelsebesluts giltighet gäller att minst 4 ledamöter deltar vid röstningen och att
minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av ordföranden.
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Styrelsen skall till årsmötet avlämna en underskriven berättelse över klubbens
verksamhet under föregående verksamhetsår.
Denna berättelse skall uppta in - och utgående balansräkning.
Ordförande leder förhandlingarna på klubbens och styrelsens sammanträden.
Utövar i samråd med övriga i styrelsen ledningen av klubbens verksamhet samt ansvarar
för verkställande av fattade beslut.
Sekreteraren för protokoll vid klubbens och styrelsens sammanträden samt sköter
klubbens medlemsmatrikel.
Kassören förvaltar klubbens penningmedel och värdehandlingar.
Handhar övervakning av medlemmarnas avgiftsbetalning.
Verkställer alla utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och ansvarar för varje
utbetalnings behörighet samt för klubbens räkenskaper.
Revisor
§ 12 För granskning av klubbens verksamhet och dess räkenskaper väljer årsmötet i
samma ordning som för val av styrelse 2 revisorer.
Revisorernas mandattid är 2 år och nyval av revisorer sker på samma sätt som nyval av
ledamöterna i styrelsen. Avgående revisorer kan återväljas.
§ 13 Revisorerna verkställer årsredovisningen av styrelsens förvaltning och avger till
årsmötet berättelse med till / eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
Vid revision skall tillses att fattade beslut ej strider mot dessa stadgar eller klubbens
beslut. Att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade. Att bokförda
banktillgångar ej upptagits över sitt värde och skulderna ej under sitt värde.
Årsredovisningen skall vara verkställd och berättelsen ingiven till klubbstyrelsen före
årsmötet.
Materialförvaltare
§ 14 Materialförvaltare har hand om klubbmaterial som är till försäljning.
Han har redovisningsplikt till kassören i samband med varje träff.
Materialförvaltare väljes på 2 år.
Festkommitté
§ 15 Val av festkommitté väljs på 1.5 år med val av ett par på vårmötet och ett par på
höst mötet i rullande schema.
Sammankallande bör närvara på styrelsemöten med yttranderätt men ej rösträtt.
Val av plats och avgifter samt arrangemang omkring träffen bestäms av festkommittén.
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Årsmöten och sammanträden
§ 16
Klubben håller minst 2 sammanträden varje år och styrelsen sammanträder minst 3 ggr.
varje år.
I kallelse till årsmötet - som skall hållas inom 5 månader efter utgången av
verksamhetsåret - skall anges de särskilda ärenden som skall behandlas vid årsmötet.
Dagordning för årsmötet skall uppta behandling av verksamhetsberättelse, fråga om
ansvarsfrihet samt val av styrelse och revisor.
Förslag om viss frågas behandling vid klubbens sammanträden skall ha inkommit till
styrelsen senast 4 veckor före sammanträdet.
Vid sammanträdets början skall styrelsen framlägga förteckning över ärenden som skall
föreligga till behandling.
Rösträtt vid årsmötet och medlemsmötet har medlem som erlagt årsavgift med l/röst
/vagn.
Stadgeändring
§17
Ändring av dessa stadgar kan endast göras genom beslut som med anledning av förslag
från styrelsen eller medlem fattas på ordinarie årsmöte.
Klubbens upplösning
§ 18
Klubben kan ej upplösas med mindre än att förslag därom i allmän omröstning biträtts av
5/6 av klubbens samtliga medlemmar.
Om klubben upplöses fördelas behållna tillgångar mellan kvarvarande medlemmar.

