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§ 1 Namn, organisation och ändamål

Mom 1 Föreningen, i fortsättningen benämnd "Klubben", utgör en ideell sammanslutning av Rolls-Royce och Bentley
entusiaster.

Mom 2 Klubben skall verka under namnet Rolls-Royce Enthusiasts’ Club, Swedish Section. Klubbens räkenskapsår skall vara
1 januari  till 31 december.

Mom 3 Klubben har till ändamål att verka för bevarandet av fordon och andra produkter av Rolls-Royces och Bentleys
tillverkning och därmed sammanhängande aktiviteter, samt att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Mom 4 Klubben är företrädare i Sverige för den internationella moderklubben Rolls-Royce Enthusiasts’ Club, i fortsättningen
benämnd RREC, med säte i England.

Mom 5 Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF).

Mom 6                    Fullvärdig medlem kan efter ansökan om medlemskap för  en  eller flera familjemedlemmar boende på samma adress,  
beviljas familjemedlemsskap. Familjemedlemskap  medför endast rätt att rösta i frågor som är föremål  för behandling i 
den svenska sektionen.

                                Familjemedlemskapet innebär bl.a. åtnjutande av de förmåner  som tillkommer  medlemmar  i  klubbar  anslutna till
MHRF.

Mom 7                   Styrelsen kan utnämna upp till tre hedersmedlemmar .  Till hedersmedlem kan kallas en person som på ett 
utomordentligt sätt verkat för klubben och klubbens syften.

§ 2 Medlemskap

Mom 1 Envar ägare eller eljest intresserad av fordon eller andra produkter tillverkade av Rolls-Royce och Bentley kan efter
ansökan vinna inträde i klubben.

Mom 2 Medlem förutsättes iaktta lojalitet gentemot Klubben och sprida information om dess verksamhet på ett för denna positivt
sätt.

Mom 3 Medlem i Klubben är automatiskt ansluten till RREC och delaktig i dess förmåner.

Mom 4 Medlem i Klubben kommer i åtnjutande av de förmåner som tillkommer medlemmar i klubbar anslutna till MHRF.

Mom 5 Medlemsåret skall sammanfalla med medlemsåret för RREC (för närvarande 1:e januari - 31 december) 



§ 3 Utträde och uteslutning

Mom 1 Medlem äger efter skriftlig anmälan till styrelsen utträda ur föreningen.

Mom 2 Medlem kan uteslutas ur föreningen om han/hon:
a. handlat i strid mot § 2 mom 2 i dessa stadgar.
b. eljest genom sitt handlande skadat eller riskerat att skada Klubben.
c. ej erlagt stipulerade avgifter till Klubben inom angiven tid och trots påminnelse.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem skall  skriftligen informeras om styrelsens avsikt och ges möjlighet att
inom 14 dagar gå i  svaromål innan uteslutning sker enligt Mom 2 a resp 2 b ovan.  

§ 4 Avgifter

Mom 1 Medlem erlägger till Klubben årsavgift vars storlek fastställes vid årsmöte.

Mom 2 Ny medlem erlägger till Klubben inträdesavgift vars storlek fastställts vid årsmöte.

Mom 3 I årsavgiften inkluderas årsavgift till RREC.

Mom 4 I årsavgiften inkluderas årsavgift till MHRF.

Mom 5 I inträdesavgiften inkluderas inträdesavgift till RREC.

§ 5 Årsmöte

Mom 1 Årsmöte skall  hållas en gång om året mellan 1 maj och 30  juni.

Mom 2 Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 21 dagar före mötet  till varje klubbmedlem.

Mom 3 Vid årsmötet skall förutom val av mötesfunktionärer och fråga om mötets behöriga utlysning minst förekomma:
a. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
b. val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
c. val av revisor jämte minst en suppleant.
d. val av valberedning om minst två personer.
e. fastställande av avgifter till Klubben enligt § 4 mom 1 o 2.
f. behandling av motioner inkomna till styrelsen senast 60 dagar före årsmötet.
g. behandling av ej föranmälda (övriga) frågor.

§ 6 Extra möte

Mom 1 Då förhållandena så påfordrar kan styrelsen kalla medlemmarna till extra möte.

Mom 2 Då så påfordras av minst tio (10) procent  av antalet  medlemmar  skall  extra möte 
            avhållas inom en (1) månad från det  framställan  härom gjorts.

Mom 3 Kallelse till extra möte skall utsändas senast 14 dagar före mötet till varje klubbmedlem.

§ 7 Styrelse

Mom 1 Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och tre till fem (5-7) ledamöter och  upp till  två (2) suppleanter.

Mom 2 Styrelseledamöter väljes för en period om två år, suppleanterna för en period om ett år. Styrelseledamot får inte inneha
ämbetet för en längre sammanhangande period än sex (6) år. Undantag kan beviljas av moderklubben RREC.

Mom 3 Ordförande och kassör väljes om möjligt ej för samma mandatperiod.



Mom 4 Styrelsen utser själv:
a. inom sig vice ordförande och sekreterare.
b. representant (Secretary for Sweden) i RREC.

Mom 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter i förening detta påkallar.

Mom 6 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av  ledamöterna deltar. Med deltagande jämställs telefon- eller brevkontakt om
denna dokumenteras samman med beslutet.

Mom 7 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Styrelsens åligganden

Mom 1 Styrelsen åligger att:

a. med uppmärksamhet följa alla frågor som är av vikt för Klubbens verksamhet samt att vidtaga de åtgärder som kan
vara erforderliga för tillvaratagande av medlemmarnas gemensamma intressen.

b. genom ordförande företräda Klubben om inte särskild företrädare utsetts i enskilt fall.
c. förvalta Klubbens tillgångar och arkiv.
d. ansvara för Klubbens ekonomi.
e. genom ordförande och kassör teckna Klubbens firma.
f. genom cirkulärskrivelse eller meddelande av annat slag hålla medlemmarna underrättade om viktiga ärenden som

behandlas av styrelsen samt i förekommande fall begära medlemmarnas yttrande över dessa.
g. till revisor före årsmöte överlämna avslutade räkenskaper jämte protokoll för det gångna verksamhetsåret.
h. besluta om medlemskap, utträde och uteslutning.
i. bereda ärende som skall behandlas av årsmöte eller extra möte.
j. verkställa av årsmöte eller extra möte fattade beslut.
k. i möjligaste mån representera Klubben vid RREC Club Conference med det antal ledamöter som RREC eventuellt

rekommenderar.
l. vid behov deltaga vid RREC Annual  General Meeting.
m. vid behov utse lokala (distrikts) representanter med uppdrag att arrangera lokala träffar, värva och introducera nya

medlemmar mm.
n. efter eget gottfinnande adjungera medlem till styrelsen som kan bidraga till klubbens verksamhet.

§ 9 Valberedningens åligganden

Mom 1 Valberedningen åligger att:

a. Förbereda de val som skall äga rum vid ordinarie årsmöte.
b. Verka för att styrelsens sammansättning speglar Klubbens geografiska spridning.
c. Verka för kontinuitet och förnyelse. 
d. I möjligaste mån distribuera förslag om ledamöter  med kallelsen till årsmöte.

§ 10 Revision

Mom 1 Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av revisor.

Mom 2 För revisorn skall finnas minst en suppleant.

Mom 3 Revisor skall vid årsmötet avge revisionsberättelse och däri uttala sig om styrelsens ansvarsfrihet.



§ 11 Röstning

Mom 1 Beslut avgöres med enkel majoritet där ej annat stadgas (se § 12 mom 4 samt § 13 mom 1). Vid lika röstetal äger den
fungerande ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning avgör.

Mom 2 Medlem, deltagande i årsmöte och extra möte, äger en röst.

Mom 3 Medlem, deltagande i årsmöte eller extra möte, äger, genom fullmakt, företräda en annan medlem.

Mom 4 Sluten omröstning vid val skall tillämpas då medlem så påfordrar.

§ 12 Stadgeändring

Mom 1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmöte.

Mom 2 Förslag till ändring av dessa stadgar skall tillställas samtliga medlemmar med kallelsen till årsmötet.

Mom 3 Förslag till ändring av dessa stadgar skall tillställas styrelsen senast den 1:a april.

Mom 4 För ändring av dessa stadgar fordras att minst två tredjedelar av hela antalet närvarande och genom fullmakt företrädda
medlemmar är ense  om beslutet.

§ 13 Klubbens upplösning

Mom 1 Klubben upplöses sedan förslag härom förelagts samtliga medlemmar och beslut härom fattats vid två på varandra
följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Dessutom krävs att förslaget vid båda mötena biträds av minst tre
fjärdedelar av hela antalet närvarande och genom fullmakt företrädda medlemmar.

Mom 2 Vid upplösning av Klubben överlämnas tillgångarna till RREC eller till svensk instutition som främjar bevarandet av
gamla fordon, företrädesvis av Rolls-Royce och Bentley  tillverkning.

--- // ---


