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3.2 Förtroendevalda 

 

Ett engagemang i en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation som GOLDWING CLUB 

SWEDEN, ställer krav på den som engagerar sig. Krav såsom kunskap om organisationens stadgar, 

uppbyggnad och verksamhetsidé. 

Arbetet i den ideella organisationen bygger på frivilliga åtaganden grundade på gemensamma 

intressen. För att kunna nå framgång med arbetet i organisationen och därmed också främja det 

gemensamma intresset, är det av största vikt att allt arbete bedrivs i en positiv anda. Att allt vi gör och 

vill göra är insatser för att föra organisationen framåt, stärka den och göra den än mer attraktiv för de 

som ännu står utanför. 

GoldWing Club Sweden, GOLDWING CLUB SWEDEN, är en ideell, demokratiskt uppbyggd 

organisation. Som förtroendevald har du därför en central roll när det gäller att påverka och forma 

organisationens framtid. Du har rätt att bli bemött med respekt för dina åsikter – oavsett om du arbetat 

i styrelsen, deltagit i valberedningen eller varit revisor i många år eller om du nu har ditt första 

förtroendeuppdrag. 

Som förtroendevald är du en del av GOLDWING CLUB SWEDEN;s ansikte utåt och det är 

därför din skyldighet att du är insatt i organisationen, dess verksamhet och roll i samhället. 

Alla förtroendevalda måste, förutom att vara medlem i föreningen, också dela den målsättning och 

inriktning föreningen uttalar i stadgar och verksamhetsidé. En ordförande, kassör, styrelseledamot, 

redaktör eller vilket uppdrag den förtroendevalde blivit utsedd till, kan aldrig betrakta ”sitt” uppdrag 

på ett sådant sätt att det är just ”mitt” område, ”mina” pengar, ”min” tidning och så vidare. Det är 

helheten som gäller och hela styrelsen har hela ansvaret under verksamhetsåret. 

Som förtroendevald är du vald av föreningens medlemmar. Att vara förtroendevald är precis som ordet 

låter: ett förtroende. Det förtroendet prövas av medlemmarna på föreningsstämman via dels 

föreningens årsberättelse, dels via fråga om ansvarsfrihet. De av styrelsen tillsatta 

förtroendeuppdragen, till exempel kommittéer eller arbetsgrupper, granskas fortlöpande av styrelsen 

under verksamhetsåret 

 

GOLDWING CLUB SWEDEN är ingen arbetsgivare och har ingen anställd personal. Arbetet i 

gruppen är för de förtroendevalda ett helt ideellt arbete som måste skötas på fritiden. Det gör att de 

nås säkrast under kvällstid. Arbetet som görs på fritiden, utan ersättning och efter bästa förmåga, 

görs för det stora intresset vi alla har för GOLDWING CLUB SWEDEN och Honda Gold Wing. 

 

Till kategorin förtroendevalda räknas centralt: styrelsen, webbmaster, redaktör, revisorer, ansvarig för 

klubbshopen, distriktsombud och av styrelsen utsedda arbetsgrupper och funktionärer. Inom distrikten 

väljs de förtroendevalda som distriktet bestämmer. Dessa är som regel sekreterare, kassör, distriktets 

webbmaster och medlemsansvarig. 


