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1. Klubbens namn och ändamål
Klubbens namn är International Fellowship of Motorcycling Rotarians (Chapter Norden)
och dess firma tecknas av presidenten och kassören var för sig. Klubbens ändamål är att
samla Rotarianer med motorcykelintresse så att dessa kan mötas, umgås och trivas i
rotariansk anda.
Klubbens verksamhetsår är lika med kalenderår.

2. Organisation
Klubben är en del av den internationella organisationen International Fellowship of
Motorcycling Rotarians (IFMR), inom vilken den utgör ett autonomt chapter omfattande de
nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island.

3. Medlemskap
Som medlem kan antas medlem i Rotary International som har intresse för motorcykelåkning
och är bosatt i eller på annat sätt har naturlig anknytning till något av länderna Danmark,
Norge, Sverige, Finland eller Island.
Medlem kan antas som ordinarie medlem eller associerad medlem enligt de villkor som
anges nedan. Endast ordinarie medlem är valbar till styrelsen och äger rösträtt vid klubbens
möten.
Medlem kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur klubben om han eller hon underlåtit att
betala av klubbens medlemmar fastställda avgifter eller agerat i strid med klubbens stadgar.
A. Ordinarie medlem
Som ordinarie medlem kan antas fysisk person som är medlem i Rotary International med
säte i något av länderna Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Island och dennes maka/
sambo som har inntresse.
Ordinarie medlemsskap beviljas av klubbmästaren i medlemmens hemland.
B. Associerad medlem
Som associerad medlem kan antas fysisk person som bedöms vara till gagn för klubbens
ändamål och är medlem i klubb ansluten till Rotary International med säte i annat land än de
som gäller för ordinarie medlemskap.
Associerat medlemskap för sådan person beviljas av styrelsen.
Som associerad medlem kan även andra motorcyklister som rekommenderats av IFMRmedlemmar antas. Personerna i fråga bör ha deltagit i minst ett IFMR-arrangemang på
inbjudan av en ordinarie IFMR-medlem. Motiverat förslag skall tillställas respektive lands
klubbmästare som tar beslut i frågan.
Medlem kan uteslutas ur IFMR Chapter Nordic om han eller hon underlåtit att betala
fastställda avgifter eller agerat i strid med fellowshipet stadgar.

4. Klubbens beslutande organ
A. Medlemsmöte
Klubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet, när detta är sammankallat på
stadgeenligt sätt. Medlemsmöte är beslutsmässigt när minst en tiondel av klubbens ordinarie
medlemmar är närvarande vid mötet.
Beslut på medlemsmöte fattas med enkel majoritet.
B. Styrelsen
Mellan medlemsmöten leds klubben av styrelsen vilken består av presidenten, vice
presidenten, kassören, sekreteraren och de fem klubbmästarna. Vad som i dessa
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stadgar sägs gällande presidenten gäller likväl för vice presidenten när presidenten är
förhindrad att utöva sin ställning.
Styrelsen kan fatta beslut i samtliga klubbens ärenden. Styrelsen bör dock hänskjuta
ärenden av särskild vikt för klubbens verksamhet till medlemsmöte om detta kan ske utan
praktiska olägenheter.
Styrelsen är beslutsmässig när presidenten samt minst ytterligare två i kretsen vice
president, kassör eller sekreterare deltar i mötet. Beslut i styrelsen fattas med enkel
majoritet.
C. Medlemmars rätt till information
Styrelsen skall, oavsett om beslutet fattats av medlemsmöte eller styrelsen, tillse att
medlemmarna löpande hålls informerade om fattade beslut och deras innebörd.

5. Möte med beslutande organ
Kallelse till styrelsemöte utfärdas av presidenten. Sådant möte kan äga rum fysiskt, över
telefon eller genom utväxling av epostbrev. Sker mötet genom utväxling av epostbrev skall
av kallelsen framgå under vilken tid mötet pågår.
Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen senast en månad före den tidpunkt då mötet
skall äga rum. Sådant möte kan endast äga rum i fysisk form.
Beslut som fattats av beslutande organ gäller så vitt annat ej framgår av beslutet med
omedelbar verkan. Dock gäller vid val att beslutet verkställs först vid nästa skifte av
verksamhetsår.
Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer varje ordinarie medlem.

6. Protokoll
Beslut som fattats av styrelsen skall vara antecknat i protokoll eller beslutslista. Rätt att
skriva under sådan handling tillkommer presidenten och sekreteraren.
Beslut som fattats av medlemsmöte skall utöver av ordföranden vid mötet vara justerat av
två av medlemsmötet utsedda justeringsmän.
Protokoll kan vara upprättat på danska, norska, svenska eller engelska och förvaras i original
hos klubbens sekreterare.
Envar ordinarie medlem i klubben äger oinskränkt rätt att efter begäran få ta del av klubbens
protokoll.

7. Vår- och höstmöte
Varje verksamhetsår skall minst två medlemsmöten äga rum. Det ena av dessa benämns
vårmöte och skall äga rum under tiden 1 april till 31 maj. Detta möte skall samtidigt utgöra
klubbens ordinarie årsmöte. Det andra medlemsmötet benämns höstmöte och skall äga rum
under tiden 1 augusti till 30 september.
Ansvaret för vår- och höstmöten åligger styrelsen. Styrelsen äger dock rätt att i lämpliga
former delegera ansvaret helt eller delvis till ordinarie medlem i klubben.
Dagordning till vår- eller höstmöte skall tillställas samtliga medlemmar genom annonsering i
klubbens tidning eller liknande senast en månad före utsatt mötesdatum.
Under tid då vår- och höstmöte arrangeras får inget annat av klubben anordnat arrangemang
pågå.

8. Motioner till medlemsmöte
Ordinarie medlem i klubben har rätt att begära att visst ärende skall tas upp till behandling på
medlemsmöte. Sådan motion skall framföras skriftligen till styrelsen och vara motiverad.
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Styrelsen är skyldig att ta upp motionen till behandling på det medlemsmöte som äger rum
närmast inom fyra veckor efter det motionen inkommit till styrelsen. Styrelsen skall senast vid
medlemsmötet avge eget yttrande över motionen.
Om motionen är av särskild vikt för klubbens verksamhet, och det är omöjligt att den
tillsammans med styrelsens yttrande kan meddelas medlemmarna i skälig tid före
medlemsmötet, kan styrelsen besluta att uppskjuta behandlingen av motionen till det därpå
följande medlemsmötet. Styrelsen har i sådant fall skyldighet att meddela medlemsmötet att
motionen inkommit och samtidigt redovisa sina skäl för att uppskjuta behandlingen av
motionen.

9. Ärenden vid ordinarie årsmöte samt höstmöte
A. Vårmöte (tillika ordinarie årsmöte)
Vid ordinarie årsmöte skall styrelsen framlägga årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt skall beslut fattas och val förrättas enligt nedan.
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Beslut om att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning.
4. Framläggande av verksamhetsberättelse samt beslut om fastställelse av resultat- och
balansräkning.
5. Framläggande av revisionsberättelse.
6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
7. Beslut i anledning av inkomna motioner.
8. Val av president för det kommande verksamhetsåret.
9. Val av vicepresident för de kommande två verksamhetsåren (gäller jämna år).
10. Val av kassör för de kommande två verksamhetsåren (gäller jämna år).
11. Val av sekreterare för de kommande två verksamhetsåren (gäller udda år).
12. Val av klubbmästare för Sverige under det kommande verksamhetsåret.
13. Val av klubbmästare för Danmark under det kommande verksamhetsåret.
14. Val av klubbmästare för Norge under det kommande verksamhetsåret.
15. Val av klubbmästare för Finland under det kommande verksamhetsåret.
16. Val av klubbmästare för Island under det kommande verksamhetsåret.
17. Val av två revisorer och en suppleant för det kommande verksamhetsåret.
18. Val av minst två ledamöter till klubbens valberedning för det kommande verksamhetsåret.
B. Höstmöte
Vid höstmöte skall nedanstående beslut fattas:
1. Beslut om års- och inträdesavgift för det kommande verksamhetsåret.
2. Beslut om budget för det kommande verksamhetsåret.
3. Beslut i anledning av inkomna motioner.

10. Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte skall äga rum när minst en tiondel av klubbens ordinarie medlemmar
innkommer med sådan begäran till styrelsen.
Styrelsen är i sådant fall skyldig att skyndsamt kalla till extra medlemsmöte. Medlemmarna
skall därvid kallas till detta möte senast fyra veckor innan mötet äger rum.

11. Styrelsens arbetsordning
A. Styrelsens ordinarie ledamöter.
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Styrelsens arbete leds av presidenten, eller i dennes frånvaro av vice presidenten.
Kassören ansvarar för förvaltningen av klubbens ekonomiska tillgångar och skall tillse att
dessa förvaras på sådant sätt att ingen har tillgång till dem utan kassörens samtycke.
Sekreteraren ansvarar för att klubbens medlemsmatrikel hålls uppdaterad, att styrelsens
beslut nedtecknas i protokoll eller beslutslista samt att klubbens arkiv förvaras på
betryggande sätt.
Klubbmästarna ansvarar för att turer och andra aktiviteter för medlemmarna anordnas samt
svarar för medlemsrekrytering och kontakter med medlemmarna i respektive land.
B. Funktionärer
Styrelsen äger rätt att utse medlem att vara funktionär för speciella uppgifter. Sådana
funktionärer arbetar på styrelsens uppdrag, men äger ej rätt att deltaga i styrelsens beslut.
Styrelsen bör utse sådana funktionärer att ansvara för klubbens tidning och hemsida.
Av styrelsens beslut att utse enskild medlem till funktionär skall tydligt framgå vilket uppdrag
medlemmen fått och vilka befogenheter som är förenade med uppdraget. I sådant fall då
styrelsen avser att arvodera funktionären skall även detta tydligt framgå av beslutet.

12. Hedersmedlem
IFMR Nordens styrelse kan utnämna en medlem, som under en lång följd av år har gjort ett
extraordinärt arbete för klubben, till hedersmedlem.
En hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

13. Samarbete med PRIOR
Klubben har ett fast och nära samarbete med PRIOR, som står för " Pastmembers of Rotary
or International Fellowship of Motorcycling Rotarians”.
PRIOR´s medlemmar har rätt att deltaga i klubbens samtliga arrangemang på samma sätt
som klubbens medlemmar. PRIOR´s medlemmar har dock ingen rösträtt på klubbens
medlemsmöten. Om begränsad tillgång till övernattningsmöjligheter uppkommer på
medlemsmöte, har klubbens medlemmar förtursrätt framför PRIOR´s medlemmar. Klubbens
medlemmar har på samma sätt rätt att deltaga i PRIOR´s arrangemang.
PRIOR´s medlemmar har rätt att mottaga och använda klubbens tidning, medlemsöversikt,
hemsida och dyl., på samma sätt som klubbens medlemmar. För detta skall PRIOR utge
betalning som närmare beslutas med styrelsen.

14. Beslut om stageändring eller upplösning av klubben
För beslut om stadgeändring eller klubbens upplösning fordras två tredjedelars majoritet av
närvarande och röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande möten, varav det
ena skall vara ett årsmöte.
Vid beslut om klubbens upplösning skall, efter slutgiltig avräkning, eventuellt kassaöverskott
tillfalla Rotary Foundation.
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