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1.2 STADGAR 
 

för GoldWing Club Sweden  
Bildad 1981. Organisationsnummer: 80 20 11-3000 

Stadgarna antagna av Föreningsstämman 2011, med revideringar antagna av Föreningsstämman 
2017. 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Ändamål 
GoldWing Club Sweden, nedan kallad GWCS, är en på demokratisk grund byggd ideell sammanslutning, som har till uppgift att 

tillvarata och främja medlemmarnas intresse i egenskap av ägare eller intresserade av Honda GoldWing motorcykel. GWCS 

drivs utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

2 § Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

 GWCS är en intresse- och märkesklubb med rikstäckande verksamhet, som består av medlemmar, centralt anslutna, 

tillhörande något av fastställda distrikt. 

 Inom respektive distrikt väljer medlemmarna lokala representanter, Distriktsombud (DO) som företräder medlemmarna på 

den årliga föreningsstämman. 
 

Anslutning 

GWCS är ansluten till GoldWing European Federation (GWEF) och Sveriges Motorcyklister (SMC) 

 

3 § Beslutande organ 

GWCS högsta beslutande organ är föreningsstämman och när denna inte är samlad, styrelsen. Föreningsstämmans agenda är 

sedvanliga frågor enligt stadgarna, styrelsens förslag för beslut till stämman samt motioner från medlemmarna. Samtliga 

ärenden skall finnas med på ärendelista i kallelse till föreningsstämma. Extra föreningsstämma kan sammankallas enligt 

särskild ordning. 
 

4 § Firmateckning mm. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt, var för sig eller av 

en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. GWCS varumärke får inte användas i kommersiellt syfte utan styrelsen 

skriftliga medgivande. 

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår är tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

 

6 § Stadgetolkning m m 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan 

till nästkommande Föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

 

7 § GWCS Regler och anvisningar 

GWCS styrelse beslutar om Regler och Anvisningar som komplement till klubbens stadgar. 

 

8 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av 

stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget 
annat sägs i beslutet. 

 

9 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av Föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra 

följande ordinarie föreningsstämmor. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall 

användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.  

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

10 § Medlemskap 

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar, regler och föreskrifter. När 
medlemsavgiften är erlagd är personen röstberättigad medlem i GWCS och förs in i medlemsförteckningen och erhåller 

medlemskort. Medlem har även medlemskap i GWEF.  

 

11 § Medlemskategorier 

Föreningen har tre (3) medlemskategorier – Hedersmedlem, Medlem och Medlem utan tidning, nedan kallade Medlem om inte 

annat särskilt föreskrivs. 

 

Hedersmedlem 

Särskilt förtjänt person kan, på förslag insänt till styrelsen, av föreningsstämman väljas till hedersmedlem. Hedersmedlemskap 
gäller livslångt utan medlemsavgift. Hedersmedlem erhåller särskilt medlemskort och GWCS står för inträdeskostnader vid av 

GWCS anordnade eller av GWEF sanktionerade arrangemang. 

 

Medlem utan tidning 

Medlem utan tidning erlägger reducerad medlemsavgift. 
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12 § Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat 

föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter påminnelser får därmed anses ha begärt sitt utträde ur 

föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

13 § Uteslutning m m 

Medlem 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. Beslut om 

uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 30 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 

omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad 

medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 14 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den 

berörde. Beslutet kan av den tilltalade medlemmen överklagas till nästkommande ordinarie föreningsstämma och beslutet 

inhiberas om stämman så beslutar. 

 

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

• skall följa föreningens stadgar och beslut, 

• har inte rätt att återfå medlemsavgift vid utträde eller uteslutning, 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 

• skall betala av föreningsstämman fastställd medlemsavgift senast den 30/11 för nästkommande verksamhetsår, samt 

eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen. 

 

15 § Medlemsregister 

GWCS för ett register där uppgifter om medlem förtecknas.  
GWCS medlemsregister får inte användas i kommersiellt syfte utan styrelsen skriftliga medgivande. 

 

FÖRENINGSSTÄMMA och EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

16 § Tidpunkt, kallelse 

GWCS högsta beslutande organ är föreningsstämman och när denna inte är samlad, styrelsen. Föreningsstämmans agenda är 

sedvanliga frågor, styrelsens förslag för beslut till stämman samt motioner från medlemmarna. Samtliga ärenden skall finnas 

med på ärendelista i kallelse till föreningsstämma. 

Föreningsstämman utser styrelse, centralt medlemsansvarig, ansvarig för klubbshop, webbmaster samt redaktör. 

Föreningsstämman utser också två revisorer samt en revisorsuppleant. 
 

17 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

 

18 § Representation, närvaro 

 Distriktsombudet (DO) representerar distriktet på föreningsstämman. Då något ombud har förhinder att närvara kan 

distriktet utse en ersättare med fullmakt att föra distriktets talan. 

 En medlem har alltid möjligheten att i mån av plats delta som åhörare, men har varken rösträtt eller yttranderätt på 

föreningsstämman. 

 Representanter för av styrelsen utsedda arbetsgrupper/funktioner kan kallas till föreningsstämman som adjungerande. 
Dessa har dock ej rösträtt. 

 

19 § Tidpunkt 

Ordinarie föreningsstämma äger årligen rum senast den 10 april. Styrelsen beslutar om eventuellt arbetsmöte ska genomföras i 

anslutning till föreningsstämman. 

 

20 § Plats 

Plats för föreningsstämman beslutas av styrelsen 

 
21 § Kallelse 

Kallelse ska vara distrikten tillhanda senast 4 veckor innan föreningsstämman. 

 

22 § Röstning, rösträtt 

 Vid föreningsstämman närvarande distriktsombud eller dennes ersättare äger en röst och skall kunna styrka sitt 

medlemskap i GWCS. 

 Samtliga frågor utom de rörande stadgeändringar och GWCS upplösande, avgörs med enkel majoritet. Omröstning 

genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person och/eller förtroendefrågor. Vid lika 

röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Till mötesordförande respektive 

protokollförare kan endast medlem väljas. 
 

23 § Motioner 

Rätt att avgiva motion till föreningsstämma tillkommer enskild medlemoch distrikt. Styrelsen äger rätt att avgiva proposition.  

Motion skall skriftligen och senast 1 november, året före föreningsstämman, insändas till GWCS. Samtliga distrikt skall inför 

föreningsstämman på resp. distrikts årsmöte alternativt medlemsmöte presentera inlämnade motioner och därmed ge enskilda 

medlemmar möjlighet att yttra sig över motionen/erna. 
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24 § Ärenden vid föreningsstämman 

Vid föreningsstämman skall följande ärenden förekomma. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande samt protokollförare för stämman 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera stämmans protokoll. 

4. Fastställande av röstlängd. 

5.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
6.  Godkännande av dagordningen 

7.  Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

8.  Föredragning och godkännande av revisionsberättelse 

9.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

10. Behandling av ärenden och motioner som framlagts av GWCS styrelse, distrikt och medlemmar 

11. Fastställande av verksamhetsplan 

12. Fastställande av budget 

13. Fastställande av medlemsavgifter 

14. Val av;  
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

c) 1-2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år (turordning); 

d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. 

15. Val av redaktör/ansvarig utgivare för GWCS klubbtidning för en tid av 2 år 

16. Val av webbmaster för en tid av 2 år 

17. Val av medlemsansvarig för en tid av 2 år 

18. Val av vice medlemsansvarig för en tid av 2 år 

19. Val av ansvarig för klubbshop för en tid av 2 år 

20. Stämmans rekommendation till styrelsens val av övriga funktionärer 
21. Val av Valberedning, 3 ledamöter för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 

22. Övriga ärenden. Inga för GWCS bindande beslut kan fattas under denna punkt 

23. Stämmans avslutande 

 

25 § Extra föreningsstämma 

 Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen på eget initiativ, på begäran av revisorerna eller då minst 2/3 av 

distriktsombuden så begär, detta skall då ha föregåtts av extra distriktsstämma. Begäran från revisorerna eller 

distriktsombuden skall ske skriftligen med angivande av skäl. 

 Kallelse till extra föreningsstämma sker senast två veckor före mötet genom skriftligt meddelande till varje distriktsombud. 
Dagordning skall medfölja kallelse. Vid extra föreningsstämma får beslut endast fattas i ärende som upptagits i utsänd 

dagordning. Styrelsen har att inom fyra veckor kalla till extra föreningsstämma. Om så ej sker, äger revisorerna rätt att 

utfärda kallelse. Om revisorerna inte kallar till extra föreningsstämma inom ytterligare fyra veckor skall distriktsombuden ha 

rätt att kalla till extra föreningsstämma. Föreningsstämman kan tidigast avhållas två veckor efter att kallelse skriftligt 

meddelats samtliga distriktsombud. 

 

26 § Räkenskaper och förvaltning 

 Ersättning regleras i enlighet med av GWCS styrelse vid var tid fastställd ersättningspolicy. Som förtroendevald räknas 

styrelse, distriktsombud, centralt förtroendevalda, distriktens övriga förtroendevalda, av styrelsen utsedd funktion eller 

arbetsgrupp och andra vid personval valda funktionärer. 
 Utöver ersättning för gjorda utlägg, mot kvitto, skall ej någon form av ekonomisk ersättning utgå till förtroendevalda. 

 Reseersättningar utbetalas enligt gällande statliga skattefria normer. 

 Beslutsprotokoll skall föras vid föreningsstämma, extra föreningsstämma och GWCS styrelsemöten. Protokoll skall vara 

justerat senast tre veckor efter mötet och skall vara samtliga förtroendevalda tillhanda senast sex veckor efter mötet. 

Protokoll hålls tillgängligt på hemsidan samt hos distriktsombud. Protokoll från distriktens årsmöten skall vara GWCS styrelse 

tillhanda senast 15 februari. 

 

VALBEREDNINGEN 

27 § Sammansättning, åligganden 
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av föreningsstämman. Valberedningen sammanträder när 

ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.  

 

REVISORER 

28 § Revision 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll och övriga 

handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda 

senast en månad före föreningsstämma. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämma. 

 För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer föreningsstämman två i Sverige boende revisorer och en 
revisorsuppleant för tiden fram till nästa föreningsstämma. Valbara till dessa poster är även icke medlem. 

 GWCS räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna när som helst då de begär. 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före föreningsstämma och skall efter 

verkställd revision, med revisionsberättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före föreningsstämman. 

 Styrelsen och revisorerna kan, om särskild anledning föreligger, begära revision av ett distrikts eller annan av GWCS 

föreningsstämma eller GWCS styrelse utsedd funktion, arbetsgrupp eller kommittés verksamhet/ förvaltning. Revisionen ska 

då utföras av GWCS ordinarie revisorer eller av revisor utsedd av styrelsen. 
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STYRELSEN 

29 § Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande samt 5-7 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom 

sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder 

suppleant enligt av föreningsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i 

dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande föreningsstämma. 

 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges 

yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 

 

30 § Styrelsens åligganden 

När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 

medlemmarnas intressen. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Arbetsordning för 

styrelsen regleras i GWCS Regler och Anvisningar. Det åligger styrelsen särskilt att 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 
• verkställa av föreningsstämman fattade beslut, 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 

• ansvara för och förvalta föreningens medel, 

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt stadgan, och förbereda föreningsstämman. 

 

31 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är 

beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att 

minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får 

inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande 

sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 

protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

 

32 § Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till distrikt, kommitté/arbetsgrupp 

eller annan funktion eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 

fortlöpande underrätta styrelsen härom.  

 
DISTRIKTEN 

33 § Distrikt 

 Medlemmar i GWCS tillhör en distriktsorganisation.  

 Distrikt bildas efter samråd med och medgivande av styrelsen. Föreskrifter, regler och anvisningar för distrikt finns i GWCS 

Regler & anvisningar. 

 Varje distrikt skall ha ett Distriktsombud och bör ha en egen medlems-, ekonomi- och sekreterarfunktion. 

 Distriktsombudet organiserar distriktets arbete på lämpligt sätt med övriga förtroendeposter. 

 Distriktens årsmöten skall protokollföras. 

 Varje distrikt ska ha ett årsmöte vid vilket distriktets förtroendevalda väljs. Vid detta möte äger varje närvarande medlem 

tillhörande distriktet en röst. Medlemskapet i GWCS ska kunna styrkas. Distriktets årsmöte ska avhållas senast 1 februari 
och protokoll mm. vara GWCS styrelse tillhanda senast 15 februari. 

 Samtliga frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast 

begäras vid person och/eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då 

lotten avgör. Till mötesordförande respektive mötessekreterare kan endast medlem väljas. 

 Distriktens räkenskaper skall redovisas enligt GWCS Regler & anvisningar. 

 Distrikten har som ansvar att till valberedningen anmäla kandidater till styrelse- och övriga förtroendeposter som GWCS 

föreningsstämma ska välja. 

 

INFORMATION 
34 § GWCS medlemstidning 

GWCS utger medlemstidningen Guldklimpen. Ansvarig redaktör äger rätten att delegera uppgifter och knyta till sig ytterligare 

redaktionell personal. Delegering eller ändrade förutsättningar som innebär ekonomiska åtaganden avgörs av styrelsen. 

Guldklimpen är medlemmarnas tidning och skall därför stå fri från styrning till innehållet utövad av styrelsen eller övriga 

förtroendevalda. GWCS styrelse fastställer allmänna riktlinjer för Guldklimpen. Det åligger den ansvarige redaktören att dessa 

riktlinjer följs. 

 

35 § GWCS hemsida och nyhetsbrev 

GWCS hemsida och nyhetsbrev är tillsammans med Guldklimpen föreningens huvudkanal för information till medlemmar och 

allmänhet. 
 

ÖVRIGT 

36 § GWCS Klubbshop 

GWCS klubbshop kan förestås av förtroendevald men kan om föreningsstämman så beslutar även drivas på affärsmässiga 

grunder av entreprenör.  I det senare fallet åligger det styrelsen att göra en upphandling. 

 


