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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1.
Klubbens namn är Karlskrona Automobil Klubb.
Godkända initialer KAK
Styrelsen skall ha sitt säte i Karlskrona.
§ 2.
Karlskrona Automobil Klubb, stiftad den 21 okt. 1926, med verksamhetsområde omfattade
Karlskrona med omnejd har till ändamål att:
1. verka för en gentemot allmänheten hänsynsfull användning av motorfordon.
2. verka för en ernående av lämpliga lagar och förordningar inom trafikväsendet.
3. bedriva lämplig upplysningsverksamhet, för höjande av trafiksäkerheten.
4. genom tävlingar, föredrag och sammankomster höja det allmänna och sportsliga intresset för
motorsporten och utbilda goda motorsportsmän, samt verka för ernående av gott kamratskap inom
motorsporten.
§ 3.
Klubben är ansluten till Svenska Bilsportsförbundet.
§ 4.
Klubbens verksamhetsår skall omfatta tiden 1/1 – 31/12 samma år.
2. MEDLEMSKAP
§ 5.
Till medlem i klubben kan antagas varje skötsam person och ansvarskännande person som
ansöker om medlemskap i klubben.
§ 6.
Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse för klubben gällande stadgar och övriga
bestämmelser.
§ 7.
Klubbens medlemmar indelas i,
Hedersledamöter.
Ständiga medlemmar.
Års medlemmar.

§ 8.
Till hedersledamöter kan å allmänt sammanträde, på förslag av styrelsen, kallas person, som
genom intresse och långvarigt eller särskilt förtjänstfullt arbete, gjort sig förtjänt av klubbens
synnerliga tacksamhet.
§ 9.
Ständig medlem är medlem som erlagt för ständig medlem stadgad engångsavgift. Ständig
medlem är också medlem fr o m det år medlemmen fyller 65 år.
§ 10.
Årsmedlem är medlem som erlägger fastställd årsavgift.
§ 11.
Person som önskar medlemskap skall till styrelsen inkomma med ansökan å fastställd blankett,
vederbörligen ifylld och undertecknad.
För person under 15 år krävs även målsmans eller annan vårdnadshavares skriftliga medgivande
§ 12.
Inkommen ansökan skall med det snaraste behandlas av utsedd person.
3. MEDLEMSAVGIFTER.
§ 13.
Hedersledamot är befriad från avgifter.
§ 14.
Ständiga medlemmar erlägger en engångsavgift som svarar mot minst 15 gånger fastställd
årsavgift. Ständig medlem blir samtliga medlemmar fr o m det år han/hon fyller 65 år, och är då
befriad från avgifter.
§ 15.
Årsmedlem erlägger årsavgift. Årsavgiften erlägges årligen före februari månads utgång, eller
senast 1 månad efter inval.
§ 16.
Årsavgiften för ny medlem inträdd efter 1 oktober gäller förutom inträdesåret, även för det
närmaste året.
§ 17.
Samtliga avgifter fastställes på årsmöte och gäller tills annorlunda beslutas.
4. MEDLEMS SKYLDIGHET.
§ 18.
Förutom de skyldigheter som åligger klubbens medlemmar med avseende på medlemsavgifter,
mm, bör de vinnlägga sig om, ett hänsynsfullt uppträdande mot allmänheten, andra vägtrafikanter
och ordningsmaktens representanter.
Att verka för höjande av trafikkultur och trafiksäkerhet.
Att vid varje tillfälle iakttaga det lugn och det goda omdöme som kännetecknar en god sportsman.
Att hålla sig väl underrättad om gällande trafikförordningar och bestämmelser, som tillkommer en
god motorfordonsförare.
Att under olika förutsättningar, intresserat och oegennyttigt deltaga i klubbarbetet, och därigenom
höja klubbens ställning och anseende.
5. MEDLEMS UTTRÄDE.
§ 19.
Begäran om utträde ur klubben skall göras skriftligen till styrelsen senast de 31 december.
Medlem som icke före angiven tid anmält sin avsikt, är skyldig att erlägga avgift för det närmaste
året.

§ 20.
Medlem som resterar med mer än 3 månader med årsavgiften, anses ha begärt sitt utträde, och kan
ur klubben uteslutas.
§ 21.
Medlem som begär sitt utträde eller uteslutes ur klubben är skyldig att utan särskild anmodan
återställa erhållna klubb och vagnsmärken, emblem och eventuella icke erövrade vandringspriser,
m.m.
6. UTESLUTNING.
§ 22.
Styrelsen skall ur klubben utesluta medlem som anses olämplig tillhöra densamma, eller finnes
annan giltig anledning.
§ 23.
Styrelsen äger rätt till att ur klubben utesluta medlem som ej fullgjort sina skyldigheter jämlikt
§ 16 och 20.
§ 24.
Beslut om uteslutning av medlem skall biträdas av minst ¾ av styrelsens ledamöter. Dessförinnan
skall sådan medlem beredas tillfälle att genom ordförandes försorg få lämna förklaring.
§ 25.
Utesluten medlem skall skriftligen meddelas om beslutet, utan angivande av skäl.
7. ALLMÄNNA SAMMANTRÄDEN
§ 26.
Allmänna sammanträden äro dels ordinarie årsmöten och dels övriga allmänna sammanträden,
samt extra allmänna sammanträden.
§ 27.
Årsmöte skall hållas i Karlskrona eller där styrelsen finner för gott, senast före mars månads
utgång.
§ 28.
Övriga ordinarie allmänna sammanträden skall hållas, ett sammanträde under våren, mån.
Jan. - maj beroende av tid för årsmötets hållande, ett sammanträde under hösten
mån. sept. – dec.
§ 29.
Extra allmänna sammanträden utlyses då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst 10
medlemmar därom gjort skriftlig, motiverad framställning.
§ 30.
Kallelse till ordinarie allmänt sammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet, medels
skriftligt meddelande, eller genom annonsering om styrelsen så finner lämpligt.
§ 31.
Kallelse till extra allmänna sammanträden kan vid behov ske med kortare utlysning, dock minst 6
dagar före sammanträdet, enl. samma normer som förskrives i § 30.
§ 32.
Vid allmänt sammanträde ledes förhandlingarna av ordföranden och vid förfall för denne av vice
ordf. Vid förfall av dessa väljer sammanträdet ordförande.
§ 33.
Vid ordinarie årsmöte äger mötet rätt att välja ordförande att leda förhandlingarna.

§ 34.
Vid årsmöte skall förekomma,
1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fråga om mötet är laga ordning utlyst.
6. Föredragande av årsberättelse.
7. Fastställande av balansräkning.
8. Revisorberättelse.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
10. Frågor, som stadgeenligt kunna behandlas.
11. Val av 2st valberedning. Jämte 2st ersättare.
12. Val av ordförande.
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
14. Val av kommittéer och ev. AU.
15. Val av 2 revisorer, jämte suppleanter.
16. Övriga frågor.
17. Avslutning.
§ 35.
Fråga som önskas behandlas å allmänt sammanträde, pkt. 10. skall för att kunna uppföras på
föredragningslistan, skriftligen och försedd med motiveringen, ha kommit styrelsen tillhanda
minst 8 dagar före sammanträdet.
§ 36.
Nya frågor, annat är de som anmälts till styrelsen eller inkommit som motion, kunna ej upptagas
till behandling under pågående årsmöte.
§ 37.
Under pkt 16 i § 34 äger medlem rätt att, om mötet så beslutar, ställa frågor eller väcka förslag.
8. KLUBBENS STYRELSE.
§ 38.
Klubbens styrelse skall bestå av.
A. Ordförande
B. V. Ordförande
C. Sekreterare
D. Kassaförvaltare
E. Klubbmästare
F. Materialförvaltare
G. Tävlingsledare I
H. Tävlingsledare II
I. Tävlingsledare III
J. Suppleant
K. Suppleant
§ 39.
Styrelsens ledamöter skall för att kunna inväljas ha fyllt 18 år.
§ 40.
Ordföranden, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare få ej beträda flera funktioner inom
styrelsen.

§ 41.
Styrelsen skall under gemensamt ansvar handhava klubbens angelägenheter, samt undersöka och
förbereda alla frågor som kunna föreläggas allmänna sammanträden.
§ 42.
Styrelsen sammanträder på ordförandens eller v. ordförandens kallelse, eller då minst 5
medlemmar av styrelsen därom göra framställning.
§ 43.
Kallelse till styrelsesammanträde bör ske medelst skriftligt meddelande med däri angivet de
viktigaste ärendena som skola behandlas. Sådant meddelande skall utsändas senast 2 dagar före
sammanträdet. I brådskande fall kan styrelsen sammankallas på sätt som ordförande finner
lämpligt.
§ 44.
Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens sammanträden. Vid förfall för denne träder v.
ordföranden i hans ställe.
§ 45.
För beslutsfattande erfordras att minst 6 styrelsemedlemmar, varav ordföranden eller v.
ordföranden är en, äro närvarande. Vid fattande av beslut jämlikt. § 24 skall minst 8 medlemmar
vara närvarande.
§ 46.
Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning med
fullmakt är inte tillåten.
§ 47.
För behandling av speciella angelägenheter äger styrelsen rätt att inom eller utom sig tillsätta
kommittéer och arbetsutskott för behandling av ärenden som faller inom styrelsen arbetsområde.
§ 48.
Ordföranden väljes på 1 år.
§ 49.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljes på en tid av 2 år, varvid halva antalet väljes
vartannat år.
§ 50.
Ledamot vars mandattid utgår kan omväljas.
§ 51.
Avgår ledamot eller suppleant från sin befattning under den tid för vilken han är vald, väljes vid
nästa årsmöte ny ledamot för den tid som återstår av mandattiden.
§ 52a.
Val av ordförande och styrelse skall ske vid klubbens årsmöte.
§52b
Konstitution av styrelse skall ske senast på första sammanträdet efter årsmöte
Vid konstitution skall protokollföras om person valts in på fyllnadsval (1 år)
eller ordinarie (2 år)
Vid detta möte skall även sammankallande till valberedning utses.
(behöver inte vara styrelseledamot)
9. KOMMITTÉER OCH ARBETSUTSKOTT.
§ 53.
Klubbens kommittéer skall bestå av ordinarie kommittéer och övriga kommittéer och
arbetsutskott, (AU).

§ 54.
Ordinarie kommittéer skall vara,
Valberedningskommitté,
Tävlingskommitté,
§ 55.
Valberedningskommittén utgöres av 3 ledamöter jämte 2 ersättare, varav 2 ledamöter och 2
ersättare väljes vid årsmöte på 1 år, och en, vilken är sammankallande, tillsättes av styrelsen.
§ 56.
Valberedningen skall ha till uppgift att till årsmöte nominera kandidater till lediga platser inom
styrelsen, fungerande kommittéer, revisorer, suppleanter, och i förekommande fall ersättare.
§ 57.
Valberedningens förslag skall, skriftligen i god tid före årsmötet, föreläggas styrelsen.
§ 58.
Det förslag som valberedningen framlägger skall utgöra den enda gällande vallistan.
§ 59.
Önskas medlem inom klubben uppföra någon på vallistan, skall anmälan härom ingivas till
valberedningen senast 4 veckor före årsmötet.
§ 60.
Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande ledamot, och är beslutmässigt när 3
ledamöter, varav en är den sammankallade, är närvarande.
§ 61.
En tävlingskommitté utgöres av en tävlingsledare, jämte erforderligt antal medlemmar, som
tävlingsledaren rekommenderar.
§ 62.
Tävlingsledaren skall vara styrelsemedlem och tillika sammankallande inom kommittén, samt
skall inför styrelsen föredraga aktuella tävlingsärenden.
§ 63.
Tävlingskommittéernas medlemmar utses av styrelsen efter framställan av resp. tävlingsledare
§ 64.
Tävlingskommittéerna skall ha till sin uppgift att handhava och arrangera klubbens tävlingar och
därmed liknande arrangemang.
§ 65.
Övriga kommittéer och AU för behandling av speciella angelägenheter, kunna å årsmöte eller
annorledes, tillsättas med det antal medlemmar som anses erforderligt.
§ 66.
Kommittéer och AU utse inom sig ordförande, tillika sammankallade.
§ 67.
Kommittéer och AU sammanträda på respektive ordförandes kallelse, och bör utan tidsutdräkt
behandla de frågor som av styrelsen remitteras till dem, samt verkställa erforderlig utredning, och
till styrelsen angiva begärda yttranden.
§ 68.
Kommittéer och AU äga jämväl underställa styrelsen egna uppslag för att därigenom befrämja
klubbens syften och intressen på de områden som falla under deras verksamhetsområde.

§ 69.
Kommittéer och AU äger med sig adjungera utomstående sakkunniga om så anses lämpligt.
§ 70.
Vid röstning gäller enkelt majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
10. VAL OCH RÖSTRÄTT.
§ 71.
Styrelseval skall ske vid årsmöte och med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Val skall dock
ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Uppkommer lika röstetal vid
omröstning avgör lotten.
§ 72.
Övriga förekommande val skall ske med acklamation och för en tid av högst ett år, eller för den
tid ett förslag uppdrag skall vara slutfört.
§ 73.
Röstberättigad är endast den som fyllt 15 år och före ifrågakommande årsmöte erlagt den för
klubben stadgade och fastställda årsavgiften.
§ 74.
Varje röstberättigad medlem äger 1 röst. Röstning med fullmakt är tillåten, dock må ingen rösta
med mer än en 1 fullmakt. Inom styrelsen är dock röstning med fullmakt ej tillåten jämlikt § 46.
§ 75.
Fullmakt skall för att vara gällande, vara ställd till viss person och avse utövande av rösträtt vid
visst angivet tillfälle, eller i viss fråga.
Fullmakten skall vara vederbörligen daterad och underskriven samt bevittnad med 2 namn.
Fullmakt skall, för att kunna användas, uppvisas vid sammanträdets början, och av styrelsen
godkännas.
§ 76.
Uppstår vakans inom styrelsen sker kompletteringsval som föreskrives jämlikt. § 51.
§ 77.
Uppstår vakans inom kommittéer eller bland övriga funktionärer, äger styrelsen rätt att företaga
kompletteringsval intill tiden för nästa allmänna sammanträde.
§ 78.
Senast 1 mån. före årsmötet bekantgöres för medlemmarna, på sätt som styrelsen finner lämpligt,
en förteckning över de val som förestå.
11. PROTOKOLL.
§ 79.
Vid sammanträde föres protokoll av den därtill förordnande sekreteraren.
Protokoll, fört vid allmänt sammanträde, skall justeras så snart ske kan av vid ordföranden och de
därtill utsedda justeringsmännen.
Protokoll fört vid styrelsesammanträden och inom kommittéer justeras vid därpå följande
sammanträde, då ej annorlunda bestämmes.
12. RÄKENSKAPER.
§ 80.
Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skola vara avslutade före
januari månads utgång. Klubbens kassaförvaltare skall utan anmodan tillställa klubbens revisorer
erforderliga handlingar, räkenskapsredovisning och balansräkning senast den 31 jan.

13. REVISION
§ 81.
Revidering av klubbens räkenskaper och granskning av klubbens värdehandlingar och protokoll
sker genom revisorerna, som i revisionsberättelse häröver skola yttra sig, såväl som om styrelsens
verksamhet i övrigt.
Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda före den 15 februari.
14. ÄNDRING AV STADGARNA.
§ 82.
Förslag till ändring av dessa stadgar må endast förekomma å allmänt sammanträde och skall
senast under månaden före den, under vilken allmänt sammanträde skall äga rum, dock minst 14
dagar före, inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på sammanträdet
framlägga detsamma jämte eget utlåtande.
För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de angivna rösterna.
15. KLUBBENS SKYLDIGHETER
§ 83.
Som klubben tillhör riksorganisationen för svensk motorsport, Svenska Bilsportsförbundet, har
den ställt sig till dess stadgar och beslut, gäller nationella och internationella reglementen,
tilläggsregler och kompletterade bestämmelser, till efterrättelse.
16. KLUBBENS UPPLÖSNING.
§ 84.
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vi årsmöte och på av styrelsen väckt förslag,
som minst 14 dagar före mötet blivet medlemmar delgivet.
För dylikt besluts giltighet fordras, att mints hälften av klubbens medlemmar 2 år i rad biträda
detsamma.
17. DISPOSITION AV KLUBBENS TILLGÅNGAR.
§ 85.
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution i
och för sportens befrämjande i Karlskrona.
Beslut härom skall fattas i sammanhang med beslutet om klubbens upplösning enligt § 84. I
händelse av upplösning skall Svenska Bilsportförbundet härom omedelbart underrättas, samt
erhålla besked om hur eventuella tillgångar disponerats. Bestyrkt avskrift av protokollet från det
sammanträde, där slutgiltigt beslut om upplösning fattas, jämte avskrift av balansräkning och
revisionsberättelse, skola bifogas.
18. ANVISNINGAR
§ 86.
Ordföranden och i hans ställe vice ordföranden åligger bl.a. att:
1. Leda och övervaka verksamheten i klubben och dess kommittéer i enlighet med fattade beslut
och dessa stadgars anvisningar.
2. Besluta i sådana frågor, som icke äro av sådan betydelse eller räckvidd att de enligt stadgarna
skall avgöras av styrelsen eller allmänna sammanträden.
3. Sammankalla till allmänna och styrelsesammanträden när så föreskrives eller är erforderligt.
4. Leda klubbens och klubbstyrelsens förhandlingar vid allmänna sammanträden och
styrelsesammanträden.
5. Justera allmänna sammanträdens- och styrelseprotokoll.
6. Underteckna på klubbens och styrelsens vägnar utgående skrivelser med kontrasignation.
7. Attestera räkningar och övriga utbetalningar om styrelsen ej annorlunda beslutat.
8. Teckna klubbens firma.

9. Representera och företräda klubben inför klubben myndigheter och allmänna institutioner i
ärende som är att hänföra till klubbens verksamhetsområde.
§ 87.
Sekreteraren skall, om styrelsen icke annorlunda beslutar bl. a.:
1. Biträda ordföranden vid ledning av klubbens verksamhet.
2. Förestå klubbens sekretariat.
3. Vara föredragare vid styrelsesammanträden, evad anser avg. och ank. skrivelser.
4. Föra protokoll vid styrelse- och allmänna sammanträden.
5. Upprätta och föra klubbens medlemsmatrikel, samt tillse att densamma hålles aktuell evad
såväl nytillkomna medlemmar som avgående, namnbyten och adressförändringar, som övriga
ändringar som kunna vara av vikt.
6. Upprätta skrivelser, meddelanden och kallelser som enligt stadgarna eller eljest enligt beslut
skall utgå.
7. Förvara och vårda klubbens arkiv.
8. Kontrasignera å klubbens och styrelsens vägnar utgående skrivelser.
§ 88.
Kassaförvaltaren skall: om styrelsen icke annorlunda beslutar, bl. a.:
1. Inför styrelsen ansvara för förvaltningen av bankböcker och kontakta medel.
2. Ansvara för i öppet förvar eller i bankfack förvarade värdehandlingar och medel.
3. Ansvara för och föra klubbensräkenskaper som styrelsen föreskriver.
4. Uppbära avgifter och utkvittera klubben tillkommande medel.
5. tillställa medlemmarna inbetalningskort, medlems- och servicekort, samt bevaka att
medlemmarna fullgör sina ekonomiska skyldigheter.
6. Förvalta och saluföra klubbens försäljningsartiklar.
7. å bank eller postgiroräkning snarast insätta kontanta medel som ej behövs för löpande utgifter.
8. Verkställa av styrelsen beslutande utbetalningar, inbetalda förbundsavgifter, m.m.
9. Bevaka och inkassera medel från inom klubbens verksamma kommittéer som lotteri- och
tävlingsverksamhet, m.m. samt fullgöra avräkning å densamma.
10. Betala vederbörligen attesterade räkningar, samt
11. under hand hålla styrelsen underrättad om klubbens ekonomiska ställning.
§ 89.
Materialförvaltaren skall, om icke styrelsen annorlunda beslutar, bl.a.:
1. Över klubbens samtliga inventarier ha upprättat inventarieförteckning i 2 likalydande exemplar.
Denna förteckning skall kompletteras vid nyanskaffning eller avskrivning så att den alltid är
aktuell.
2. Vid förslitning eller förlust av inventarier anmäla förhållandet till styrelsen för ev. avskrivning.
3. Inför styrelsen framlägga behov av nyanskaffning eller komplettering av inventarier och övrigt
för klubbens verksamhet nödig materiel.
4. Att klubben tillhörig materiel och inventarier förvaras i av klubben förhyrd eller upplåten lokal,
så att densamma ej kan taga skada eller förekomma.
5. att mot kvitto till behöriga medlemmar utlämna materiel, samt bevaka vederbörlig återställelse
av densamma.

19. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER.
§ 90.
Dessa regler skola med omedelbar verkan tillämpas med reservation för högre instans
godkännande.
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