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STADGAR FÖR FMK Tre Vapen 
Fastställda vid årsmöte 2019-02-21 

 

1. Ändamål 

FMK Tre Vapen är en ideell förening med huvudsaklig verksamhet inom motorfordonsområdet där 
trafiksäkerhet utgör en viktig del. 

Föreningen ska arrangera aktiviteter som ligger i medlemmarnas intresse. Viktiga mål med 
verksamheten är att bygga gemenskap, öka säkerhetstänkande och körskicklighet. 

 

2. Organisation 

Föreningens organisationsnummer är 802468-4188 och har sitt säte i Stockholm. 

Föreningen består av till föreningen anslutna medlemmar. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

Styrelsen ska bestå av minst ordförande, kassör och sekreterare och som mest av ytterligare tre 
ledamöter. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen får utse 
adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. 

 

3. Medlemskap  

Medlem är den fysiska person som ställer sig bakom föreningens ändamål och som har betalat 
fastställd medlemsavgift. 

Medlem: 

- ska följa föreningens stadgar och de beslut som fattas av föreningen.  
- ska senast den 1 april årligen betala medlemsavgift. 
- ska meddela eventuella förändrade medlemsuppgifter 
- har rätt att delta i sammankomster och få information om föreningens angelägenheter. 
- har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 
- får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av 

föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

- som uppvisar uppenbara problem med alkohol eller använder droger kan nekas att delta i 
föreningens aktiviteter. 

 

Ny medlem som betalar avgift efter 1 november är befriad från avgift det följande året Som ny 
medlem räknas den som inte varit medlem i föreningen de senaste tre åren. 

Föreningen utnämner inte längre hedersmedlemmar. Tidigare utnämnda hedersmedlemmar 
fortsätter att vara avgiftsbefriade. 
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4. Medlemsavgift 

Medlemsavgiftens storlek bestäms årligen av årsmötet. 
 

5. Årsmötet  

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Det ska hållas senast i mars månad varje år på tid 
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte ska ske genom styrelsens försorg minst fyra 
veckor före årsmötet. Kallelse ska kungöras på föreningens hemsida på internet. Kallelse kan 
därutöver också ske genom e-post. 

Styrelsen sammankallar till extra årsmöte: 

- på eget initiativ. 
- då det skriftligt begärts av minst 25 % av föreningens medlemmar. 
- då föreningens revisor så påkallar. 

Extra årsmöte ska hållas inom två månader från det att extra årsmöte begärts 

Kallelse till extra årsmöte kungörs jämte dagordning senast två veckor före mötet på samma sätt som 
för ett ordinarie årsmöte. 
 

Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden behandlas: 

1. Val av funktionärer. 
a. sekreterare för årsmötets protokoll. 
b. ordförande att leda årsmötet. 
c. två justeringsmän, som ska justera protokollet tillsammans med ordförande för årsmötet, 

och tillika vara rösträknare. 
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
5. Styrelsens beskrivning av sitt arbete att säkra medlemmars integritet enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR). 
6. Behandling av revisorns berättelse. 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Frågor (propositioner) väckta av styrelsen. 
10. Frågor (motioner) väckta av medlemmar i föreningen. 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår. 
12. Val av styrelse och övriga funktionärer: 

a. ordförande. 
b. övriga styrelseledamöter. 
c. revisor jämte ersättare för denna. 
d. valberedning. 

13. Övriga frågor (inga beslut). 

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen. 
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Vid extra årsmöte får endast - förutom punkterna 1-3 ovan – behandlas den eller de frågor som 
föranlett att mötet har sammankallats. 

Protokoll från årsmöte, verksamhets- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget ska 
redovisas enligt skatteverkets bestämmelser och redovisas på föreningens hemsida på internet. 

Underlag inför årsmöte ska finnas på förenings hemsida senast två veckor före mötet 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infinner sig. Beslut fattas genom öppen 
omröstning, såvida inte en röstberättigad begär annorlunda. Röstberättigad är varje deltagande 
medlem i föreningen. Varje medlem har en röst. Närvarande medlem kan medföra en (1) fullmakt. 
Fullmakt ska vara skriftlig. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. 

 

6. Motioner 

Varje enskild medlem i föreningen har rätt att väcka förslag (motion) att tas upp vid årsmötet. 
Skriftligt förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari årligen. Styrelsen ska lämna sitt 
yttrande över förslaget inför årsmötet. 

Alla inkomna förslag och styrelsens yttrande, läggs ut på föreningens hemsida före årsmötet. 

 

7. Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse leder verksamheten och är högsta beslutande organ mellan årsmötena. 

Årsmötet väljer föreningens ordförande och ledamöterna, växelvis, för två år. Styrelsen 
sammanträder så ofta det är påkallat dock minst en gång per halvår genom kallelse av ordföranden 
eller då minst hälften av styrelseledamöterna så begär. Styrelsen är beslutför då minst ordförande 
samt två ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av minst 
hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen ansvarar för föreningens stadgar samt att de beslut som fattats följs. Styrelsen ansvarar 
även för att arbetet bedrivs i enlighet med föreningens ändamål. 

Det åligger vidare styrelsen att: 

- verkställa beslut som fattats vid årsmötet. 
- utse funktionärer, såsom sekreterare och kassör, som behövs för verksamheten. 
- förvalta föreningens tillgångar. 
- avge verksamhetsberättelse vid ordinarie årsmöte. 
- lämna förslag till valberedning till årsmötet. 
- föra protokoll vid styrelsemöte. 

 

8. Valberedning 

Årsmötet utser en valberedning, som ska bereda förslag till val av de funktionärer som årsmötet ska 
besluta om. 

Valberedningen ska bestå av en sammankallande och en ledamot. 
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Valberedningens ledamöter väljs för ett år. 

Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid 
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast två veckor före årsmötet ska 
valberedningens förslag meddelas på föreningens hemsida på internet. Förslaget kan därutöver 
också meddelas genom e-post. 

 

9. Förvaltning och räkenskaper 

Förenings räkenskaper förs per kalenderår. 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av förenings tillgångar. 

Styrelsen utser de personer som äger teckna föreningens firma. 

 

10. Stadgetolkning och Skiljeklausul 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 
styrelsen. 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i 
fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska 
följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader 
liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, 
delas lika mellan parterna. 

11. Revision 

Årsmötet utser revisor jämte ersättare att granska föreningens verksamhet och förvaltning. 

Revisorn ska fortlöpande erhålla handlingar och protokoll från årsmöte och styrelsens 
sammanträden. Revisorn äger rätt att när som helst ta del av alla handlingar rörande föreningens 
verksamhet. 

Senast sex veckor före årsmöte ska föregående års räkenskapshandlingar överlämnas till revisorn. 

Efter granskning ska revisorn avge revisionsberättelse till årsmötet. 

 

12. Stadgeändring 

Ändring av föreningens stadgar beslutas av ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet. 
Ändringen insänds till skatteverket. 

 

13. Upplösning 

Beslut om föreningens upplösande fattas av två ordinarie årsmöten, som även fattar beslut om hur 
det ska förfaras med föreningens tillgångar. 

För beslut om att föreningen ska ansöka om upplösning krävs minst två tredjedels majoritet vid två 
på varandra följande ordinarie årsmöten. 


