
Tilläggsstadgar
FMCK Borås Motocrossektionen

Dessa stadgar är ett tillägg till stadgarna för FMCK Borås och gäller för Motocrossektionen.
Inga delar av dessa stadgar får gå emot huvudstadgarna för FMCK Borås. Klubbens stadgar
står alltid över Motocrossektionens tilläggsstadgar i de fall de motsäger varandra.

§ 1 Sektionens ändamål
Motocrossektionen har till ändamål att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet inom
motocross.

I detta ingår att:
- hålla banan öppen för allmän träning,
- bedriva crosskola för sektionens barn och ungdomar,
- organisera träning för sektionens förare av 125 cc och större,
- tillhandahålla ett serielag för deltagande i Serien Västra,
- arrangera tävlingar inom motocross.

§ 2 Sektionsstyrelse
Sektionsstyrelsen består av den eller de personer som representerar sektionen i FMCK Borås
styrelse, samt ytterligare ledamöter så att antalet i sektionsstyrelsen blir 5-10 till antalet.

§ 3 Sektionsstyrelsens uppgifter
Sektionsstyrelsens huvudsakliga uppgift är att samordna arbetet inom motocrossektionen
och säkerställa att verksamheten löper på i enlighet med sektionens ändamål.

§ 4 Sektionens årsmöte
Årsmöte för motocrossektionen skall hållas årligen under januari månad. Detta för att
säkerställa att eventuella motioner som behandlas kan gå upp till föreningens årsmöte som
hålls i februari. Kallelse ska gå ut till medlemmarna via e-post senast 3 veckor före årsmötet.
Kallelsen skall även anslås på hemsida och andra tillämpbara sociala medier.

Motioner till sektionens årsmöte ska inkomma till styrelsen senast två veckor före sektionens
årsmöte.

Vid ordinarie sektionsårsmöte ska följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2 Fastställande av röstlängd för mötet.

3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5 Fastställande av dagordning.

6 Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år

7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8 Övriga frågor.



§ 5 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem som fyllt 18 år en röst. Rösträtten är personlig kan inte utövas genom
ombud. Som medlem räknas den som vid dagen för årsmötet har erlagt medlemsavgift för
innevarande år.

§ 6 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som styrelsen biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 7 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag
till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 8 Medlemmars åtagande
Varje aktiv medlem förbinder sig i och med sitt medlemskap att vara med i det ideella arbete
som krävs för att uppfylla sektionens ändamål. I de fall medlemmen är minderårig är det
vårdnadshavaren som genom sitt stödmedlemskap åläggs uppfylla åtagandet.

Åtagandet för en medlem enligt ovan är:
- Vara träningsvärd under en vecka per år
- Vara funktionär vid minst en tävling per år
- Delta i minst en arbetsdag per år
- Vara med i en av följande arbetsgrupper

o Bangrupp
o Tävlingsgrupp
o Tränargrupp
o Kiosk

Medlemmar som uppfyller ovanstående äger rätt att teckna årsträningskort.
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