
Stadgar för FMK Härnösand
Antagna vid medlemsmöte den 18 nov 2012. Fastställs vid årsmöte 2013

1 Ändamål

FMK Härnösand är en förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och 
konsumentfrågor.

Föreningen  skall tillvarata medlemmarnas intressen som bilister och övriga trafikanter genom att:

- Erbjuda en god medlemsservice

- Arbeta för en säker, miljövänlig och billig bilism

- Arbeta med information och utbildning

- Anordna studiebesök

2 Organsiation

Föreningen bedriver sin verksamhet i Härnösandsområdet

Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter

3 Medlemskap

Medlem är den som har betalt fastställd medlemsavgift.

Make, maka, sambo o barn under 18 år till medlem enligt ovan, med samma bostadsadress, medges 
medlemskap utan att betala medlemsavgift.

4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs i samband med årsmötet, och ger följande medlemsförmåner:

Utbildningar, studiebesök samt rabatter hos lokala företag

5 Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ, är årsmötet, som skall hållas senast den sista mars.

Kallelse till årsmöte skall ske senast 3 veckor före årsmötet.

Styrelsen sammankallar extra årsmöte

- På eget initiativ

- Då det skriftligen begärts av minst 25 % av föreningens medlemmar eller

- Då föreningens revisorer så påkallar

Kallelse till extra årsmöte samt föredragningslista sker 2 veckor före mötet

Vid årsmötet, skall följande ärenden behandlas:

1 val av funktionärer

a) Sekreterare för årsmötet

b) Ordförande för årsmötet

c) Två justeringsmän, tillika rösträknare, som skall justera protokollet tillsammans med 
ordförande



2 Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst

3 Fastställande av dagordning 

4 Verksamhetsberättelse

5 Revisorernas berättelse

6 Resultat- och balansräkning

7 Ansvarsfrihet för styrelsen

8 Frågor väckta av styrelsen

9 Inkomna motioner

10 Verksamhetsplan plan och budget för påbörjat verksamhetsår.

11 Val av styrelse och övriga ledamöter

Ordförande 1 år

Ledamot 2 år 

”             2 år

”             2 år

”             2 år

Ledamöterna väljs växelvis, 2 st udda år och 2 st jämna år.

Revisorer 2 st 1 år

Revisorssuppleanter 2 st 1 år

Valberedning 2 st 1 år

Vid extra årsmöte skall endast, förutom punkt 1-3 ovan, den fråga som påkallat årsmötet behandlas.

Protokoll från årsmöte skall vara justerat senast 4 veckor efter årsmötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Beslut fattas genom öppen omröstning, om inte röstberättigad medlembegär annorlunda. Varje 
medlem har 1 st röst. Närvarande medlem ha med sig fullmakt från en annan medlem. Årsmötets 
beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röster, har ordf. utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

6 Motioner

Skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet

7 Föreningens styrelse

- Sammanträder när det så behövs. Dock minst 1 gång / halvår.

- Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

- Ordförande har alltid utslagsröst.

- Styrelsen ansvarar för att stadgarna efterlevs.

- Verkställa beslut som fattats vid årsmötet

- Utse funktionärer, som behövs för verksamheten.

- Förvalta föreningens tillgångar

- Föra protokoll vid styrelsemöte.

8 Valberedning



Årsmötet utser valberedning, som lämnar förslag till styrelsen till val av de förtroendemän, som 
årsmötet ska besluta om.

Valberedningen skall bestå av en sammankallande och en ledamot

9 Förvaltning och räkenskaper

föreningens räkenskaper förs per kalenderår

Styrelsens ledamöter, är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar

Berättigade att teckna föreningens firma, skall vara ordförande och kassör var för sig Kassören 
bemyndigas att teckna föreningens konton

10 Revision

Årsmötet utser två revisorer, samt ersättare, för att granska föreningens verksamhet.

Revisorerna skall, när de så önskar, få ta del av handlingar o protokoll från årsmöte o 
styrelsesammanträden.

Föregående års räkenskapshandlingar skall överlämnas till revisorerna senast 4 fyra veckor före 
årsmötet.

Efter granskning, ska revisorerna avge revisionsberättelse till årsmötet.

11 Stadgeändring

Ändring av stadgarna, beslutas av ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.

12 Upplösning

Vid beslut om föreningens upplösning, krävs det minst 2/3 majoritet, vid 2 påföljande 
medlemsmöten, varav 1 skall vara ordinarie årsmöte.

De likvida medel som då finns kvar, skall återgå till medlemmarna.

Antagna vid årsmöte 2013-03-10
Reviderade vid årsmöte 2015-03-31


