Stadgar för Hallands Fordonsveteraner
Stadgarna är antagna vid extra årsmöte 2014-10-06

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Hallands Fordonsveteraner. Föreningen är stiftad lördagen den
22 september 1979.

§ 2 Föreningens ändamål
Hallands Fordonsveteraner är en ideell sammanslutning av fordonshistoriskt
intresserade som skall
-

Verka för restaurerandet, bevarandet och det fortsatta nyttjandet av gamla och
historiskt intressanta fordon i kulturbevarande syfte
Genom olika aktiviteter verka för god social gemenskap mellan medlemmarna.

§ 3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 4 Anslutning
Föreningen ingår i Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF.

§ 5 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av alla som har ett fordonshistoriskt intresse. Innehav av
fordon är inget krav för medlemskap.
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid årsmötet och avses gälla för nästkommande
verksamhetsår. Medlemsavgiften skall vara inbetald senast 01-31 resp.
verksamhetsår.
Medlem som inte senast 01-31 erlagt medlemsavgift för innevarande år utesluts ur
klubben efter påminnelse före det att medlemsförteckningen insändes till MHRF,
såvida inte särskilda skäl föreligger.

Medlem som utesluts ur klubben mister all rätt till klubbens medel.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vald på två år samt fyra ledamöter valda på två år.
Av ledamöterna väljs två udda år och två jämna år.
Styrelsen utser inom sig följande: vice ordförande, sekreterare, kassör och
programansvarig.
Följande funktioner fördelas inom föreningen: klubbmästare, försäkringsansvarig,
rallyansvarig, redaktör för tidningen Fördelardosan, media redaktör för hemsida och
sociala media, medlemsregisteransvarig, och materielansvarig.
Styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per verksamhetsår.
För speciella uppdrag kan medlem kallas av styrelsen.
Vid styrelsemöte har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal.

§ 7 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast den sista februari.
Motion skall vara styrelsen till handa senast 31 dec för att kunna beredas av
styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna till handa senast två veckor före
årsmötets datum.
På årsmötet skall verksamhetsberättelse och kassarapport läggas fram för
godkännande.
På årsmötet utses, förutom styrelsen, två revisorer, en revisorssuppleant samt en
valberedning bestående av minst två personer.

§ 8 Medlemstidning
Föreningen ger ut medlemstidningen Fördelardosan, som utkommer med minst två
nummer per år.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan endast göras vid årsmöte.

§ 10 Upplösning
Beslut om upplösning kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten och
med 2/3 majoritet vid varje årsmöte.

