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STADGAR 

För Gotlands Veterantraktorklubb bildad vid Lövsta, Roma, 1995-05-17. 

§ 1. KLUBBENS ÄNDAMÅL 

Gotlands Veterantraktorklubb är en ideell sammanslutning som i kultur-
bevarande anda skall samla, renovera och bevara gamla traktorer samt till-
hörande maskiner och redskap. 

§ 2. VERKSAMHET 

Klubbens verksamhet omfattar följande: 
 att genom klubbträffar verka för medlemmarnas gemensamma trevnad 

som ska hållas under kamratlig samvaro med diskussioner och spörsmål 
rörande det gemensamma intresset. Styrelsen fastställer program  

 att medverka i plöjningstävlingar/uppvisningar, marknader och lik-
nande evenemang 

 att utbyta information med övriga i landet förekommande veteran-
traktorklubbar 

 att publicera medlemsblad, annonsblad, medlems- och fordonsförteckning 
för att underlätta kontakten mellan medlemmarna. 

§ 3. MEDLEMSKAP 

Medlemskap i klubben tecknas för ett år i taget. Medlemsavgiften fastställes 
vid ordinarie årsmöte och skall vara erlagd före februari månads utgång. 
Medlem under 18 år erlägger halv avgift. Årsmöte kan kalla särskilt förtjänt 
person till hedersmedlem. 

§ 4. BESLUTSORDNING 

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Den omedelbara ledningen 
av klubbens verksamhet åvilar styrelsen som har att verkställa beslut från 
årsmöte eller medlemsmöte samt fatta för klubbens verksamhet nödvändiga 
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§ 5. VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 

Årsmöte avhålles på av styrelsen utsedd tid och plats före mars månads 
utgång. Styrelsen utsänder kallelse och förslag till dagordning med post till 
av respektive medlem angiven adress minst tre veckor före utsatt tidpunkt 
för årsmötet. Härvid skall följande ärenden förekomma; 

1. Justering av röstlängd/medlemsmatrikel 

2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justeringsmän/rösträknare 

5. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Föredragning av revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av budget för verksamhetsåret samt medlemsavgift för 
nästkommande verksamhetsår 

10. Behandling av 
 

a) styrelsens förslag 
b) inkomna motioner 

 

11. Val av ordförande 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

13. Val av revisorer och suppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Övriga frågor till styrelsen 

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av 
fullmakt får EJ ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. 
Ordföranden har utslagsröst. Endast medlemmar i klubben är valbara till 
styrelseuppdrag i klubben. 

§ 6. REVISION 

Revisorerna skall vara två ordinarie samt en suppleant. De skall väljas för 
ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen 
tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll för 
granskning. Revisorerna skall när som helst under verksamhetsåret på 
begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga 
kontroller. 
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§ 7. MÖTEN 

Medlemsmöte avhålles när styrelsen så anser behov föreligga eller då bety-
dande del av medlemskåren påkallar detta. 

Styrelsen är skyldig att kalla till sådant möte. Tid och plats för möte bestäms 
av styrelsen, samt i förekommande fall i samråd med den medlemsgrupp 
som påkallar mötet. 

Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i 
tillämpliga delar vad om årsmöte är stadgat. 

§ 8. STYRELSE 

Klubbens styrelse skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt minst 
tre suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess leda-
möter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 2 år 
med växelvis avgång för halva styrelsen. Suppleant väljes på ett år. 
Ordförande väljes för verksamhetsåret. Klubbens firma tecknas av ord-
föranden i förening med kassören. Kassören tecknar ensam konton i 
bank/post. 

Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två ledamöter 
så påfordrar. 

§9. UTTRÄDE/UTESLUTNING 

Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur klubben befrias 
omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter återbetalas EJ. Medlem 
som grovt bryter mot klubbens målsättning eller syften kan uteslutas ur 
klubben genom beslut vid årsmöte. 

§ 10. STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte. Förslag 
till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte. Vid omröstning krävs att 
2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget. 

§ 11. UPPLÖSNING 

Endast klubbens styrelse kan till årsmöte föreslå att klubben skall upplösas. 
Beslut om upplösning måste fastställas vid två på varandra följande års-
möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster för förslaget. Upplöses 
klubben ankommer det på det avgörande årsmötet att besluta om avveck-
lingen av klubbens tillgångar. 


