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STADGAR FÖR TUNA TOURING MOTORCYKLISTER
Antagna den l december 198l.
Ändringar gjorda i:
§2, §6 och §9 …………………….den 1 december
§3 och §6 ………………………...den 7 december
§2, §3, §6 och §8 ………………...den 4 december
§2 och §6 ………………………...den 3 december
§2, §3, §5, §6, §8, §10 och §11 .…den 6 december
§3 ………………………………...den 5 december
§2 och §9 ………………………...den 4 december
§6 och §9 ………………………...den 2 december
§2, §3, §4, §6, §7 och §9 ………...den 10 december
§l, §2, §3 och §6 ………………....den 9 december
§4 ……………………………….. den 8 januari
§2 ……………………………….. den 4 december
§6
den 10 december
§8 och §9
den 8 december
§2, §3, §4 och §6
den 6 december

1982
1983
1985
1986
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1997
1999
2005
2008
2014

§ 1 MÅLSÄTTNING
Tuna Touring Motorcyklister (TTMC) är en kamratlig sammanslutning av motorcyklister.
Klubben har till ändamål att främja och tillvarata medlemmarnas motorcykelintresse.
Klubben är ansluten till SMC (Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation).
§ 2 MEDLEMSKAP
1. Medlemsansökan med foto lämnas till styrelsen som registrerar denna och antecknar
datum. Sedan beslutar medlemmarna på ett klubbmöte, genom sluten omröstning, om
sökandes inträde i klubben.
2. Endast närvarande medlemsskapssökande kan bli föremål för omröstning. Undantag kan
göras i speciella fall.
3. Medlemskapsavgöranden fordrar för beslut att tvåtredjedels majoritet erhålls av de
närvarande medlemmarna
Medlemsantagning sker på en av följande grunder:
4. Man skall äga och nyttja motorcykel. Se även §2 punkt 1.
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5. Man skall vara stadigvarande passagerare till medlem. Se även §2 punkt l .
6. Vid speciella fall kan klubbmöte besluta om medlemskap på andra grunder än under punkt
4 och 5.
Riktlinjer för fortsatt medlemskap
7. Medlemmarna ska verka för sammanhållning och trivsel inom TTMC.
8. För fortsatt medlemskap krävs att någon av punkterna 4-6 fortfarande uppfylls.
9. Om grunderna för medlemskap upphör får medlem kvarstå som sådan verksamhetsåret ut.
10. Vid speciella fall kan fortsatt medlemskap prövas på klubbmöte
Riktlinjer för stödmedlemmar
11. Styrelsen kan bevilja stödmedlemskap på ett styrelsemöte med omedelbar verkan.
12. Stödmedlemsavgiften bestäms på årsmötet.
13. Stödmedlemmar har inget ekonomiskt inflytande i klubben.
14. Stödmedlemmar ska verka för sammanhållningen inom TTMC.
Hedersmedlemskap

15. Vid mycket speciella fall kan årsmöte beslut om särskilt hedersmedlemskap i klubben.
16. Hedersmedlem är avgiftsbefriad, men har i allt annat samma rättigheter och skyldigheter
som betalande medlem.
17. Efter 25 års medlemskap i TTMC blir man automatiskt hedersmedlem och får ett speciellt
medlemskort som visar sitt hedersmedlemskap.

§ 3 MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT
1. Medlemsavgiften bestäms av Årsmöte.
2. Medlemsavgiften kan höjas under räkenskapsåret av klubbmöte vid speciella skäl. Den
och eventuell SMC-avgift skall vara inbetald senast den 31 januari.
3. Medlemmar som trots påminnelse av styrelsen inte betalt medlemsavgiften kan utesluta 15
dagar efter förfallodagen 31 januari.
4. Nyvald medlem betalar full medlemsavgift fram till 1 oktober, invalda medlemmar efter 1
oktober är avgiftsbefriade nästkommande år.

§ 4 VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets och räkenskapsåret omfattar tiden fr o m första januari till sista december.

§ 5 REVISION
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Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt
lämna skriftlig revisionsberättelse med tillstyrkan eller avslag om styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut om ansvarsfrihet fattas av årsmöte. Se även §9 punkt 6.

§ 6 ÅRSMÖTE OCH KALLELSE
1. Årsmötet håller inom 30 dagar efter verksamhetsårets slut. Kallelse skall skriftligen
meddelas varje medlem minst fjorton dagar före årsmötet.
2. Stadgeändringsförslag skall vara styrelsen tillhanda minst fjorton dagar före årsmötet.
Vid beslut går det förslag igenom som får flest röster av närvarande medlemmar utom i
stadgeändringsfrågor, se § l 0 och i medlemskapsavgöranden, se §2 punkt 3.
3.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av mötesordförande och protokollförare.
Mötes behöriga utlysande.
Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Verksamhets- och kassaberättelse.
Revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlemsavgiften.
Val av styrelse. På ett år: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och
tre ledamöter.
9. Val av två revisorer på ett år.
10. Val av valberedning bestående av två personer på ett år.
11. Övriga frågor.

§ 7 RÖSTRÄTT
Rösträtt har endast de medlemmar som betalt medlemsavgiften.
Endast närvande medlem har rösträtt.
Stödmedlemmar har ingen rösträtt i klubben. Se även §2 punkt 11-14.
§ 8 KLUBBMÖTE OCH BESLUT
Klubbmöte bör hållas minst en gång i månaden.
Varje medlem har rätt att lämna in förslag till styrelsen för behandling eller ta upp dem
direkt på klubbmöte. Vid beslut går det förslag igenom som får flest röster av närvarande
medlemmar utom i medlemskapsavgöranden, se §2 punkt 3.
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§ 9 STYRELSE
1. TTMC:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre
ledamöter och utses av årsmötet för ett år i taget.
2. Ej fler än en från samma familj i styrelsen.
3. Det ekonomiska ansvaret åvilar samtliga styrelsemedlemmar.
4. Styrelsens uppgifter är:
att representera TTMC utåt.
att övervaka dessa stadgars kännedom och efterlevnad.
att förbereda ärenden till klubbmöte.
att vid behov leda och fördela uppgifter inom klubben.
5. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
6. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade till sammanträdet och om
minst tre är närvarande.
7. Styrelsemedlem som vill sluta i styrelsen skall lämna in en undertecknad skriftlig ansökan
med angivande av giltiga skäl. Vid ett klubbmöte beslutas om revision är nödvändig
för att bevilja ansvarsfrihet för avgående styrelsemedlemmen, därefter kan klubbmötet
bevilja styrelsemedlemmen utträde ur styrelsen. I klubbmötes protokollet skall angivas
eventuell borttagande av teckningsrätt samt angivande av eventuell ny sådan för en
styrelsemedlem. Se även §5.

§ 10 STADGEÄNDRINGAR
Ändringar av stadgar kan ske endast på årsmöte. För att ett förslag ska gå igenom krävs att
minst tvåtredjedelar av närvarande medlemmar röstar för förslaget.

§ 11 UPPLÖSNING AV TTMC
1. Upplösning av TTMC kan endast ske med tvåtredjedels majoritet av klubbmöte eller
årsmöte.
2. Förslag om upplösning skall delges medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.
3. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om fördelning av klubbens tillgångar
samt ansvarsfrihet.

Tuna Touring Motorcyklister (TTMC) bildades 24 november 1981

