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URSPRUNG OCH FASTSTÄLLANDE
MOTALA ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING (MAIF)
grundades 1907-08-29, varvid stadgar för styrning av föreningens verksamhet antogs.
MAIF har fortlevt och utvecklats som en flersektionsförening fram till 1994-04-21,då årsmötet
för verksamhetsåret 1993 beslutade om övergång till en ny organisation.
I den nya organisationsformen samlas MAIF:s övergripande och administrativa
aktiviteter i en moderförening medan de direkt idrottsinriktade aktiviteterna formeras i
specialklubbar. Specialklubbarna är medlemmar i och är en del av moderföreningen.
Moderföreningen benämns MOTALA AIF Idrottsallians (IA).
Motala AIF Cykelklubb benämns MAIF CK.
Föreliggande stadgar innehåller sex avsnitt (A till F) samt 31 paragrafer, de gäller från och
med 1995-01-01.
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I D E´ I N R I K T N I N G O C H M Å L

1.

DEFINITION

1994.11.11
2000.02.19

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå
tävlingsresultat.
2.

IDE´ OCH INRIKTNING
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge
varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvars- tagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som ett internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika
värde.
MAIF CK skall verka inom de ramar för idrottslig och civil verksamhet, nationella och internationella, som uppställs av nationer, myndigheter och förbund.

3.

MÅL
MAIF har som mål att verka i enlighet med idrottens idé och inriktning.
De övergripande målen för klubben skall vara:
- MAIF CK skall bedriva cykelidrott.
- MAIF CK skall satsa på en bred omvårdnad och utveckling av sina aktiva och ledare
såväl idrottsligt som civilt.
- MAIF CK skall satsa på en bred ungdoms- och juniorverksamhet.
Klubben skall så långt möjligt rekrytera sina representationscyklister från de egna
ungdoms- och juniorleden.
- MAIF CK skall verka för att idrott kan utövas både av män och kvinnor.
- MAIF CK skall bedriva en aktiv medlemsvård.
- MAIF CK skall utgöra en förtroendefull och attraktiv samarbetspartner med andra
klubbar, sponsorer och myndigheter.
- MAIF CK skall ha en kvalificerad och effektiv styrelse.

D.

Hemort
- MAIF CK har sin hemort i Motala Kommun.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1

1994.11.11
2000.02.19

ORGANISATION
MOTALA AIF CK är en självständig ideell förening som är öppen för alla.
Klubben bedriver cykelidrott.
Klubben är medlem i Svenska Cykelförbundet och i Motala AIF Idrottsallians.
Klubben tillhör dessutom Sveriges Riksidrottsförbund och Östergötlands Idrottsförbund samt
specialdistriktsförbundet Östergötlands Cykelförbund.

§2

BESLUT, OMRÖSTNING
Beslut fattas med acklamation (med JA- eller NEJ- rop) eller efter omröstning
(votering) om sådan begärs.
Med undantag för § 5, 6 och 32 avgörs alla ärenden med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad
medlem så begär.
Vid omröstning som inte avser val gäller att vid lika antal röster för två motförslag
bifalls det förslag som biträds av ordföranderösten. Är ordföranden inte röstberättigad
avgörs frågan vid lika läge genom lottning.
Vid omröstning som avser val gäller att vid lika antal röster för två motkandidater
avgörs valet genom lottning.
Beslut skall alltid bekräftas genom klubbslag.
Se även Riksidrottsförbundets stadgar.

§3

VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR OCH ARBETSÅR
Motala AIF CK:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 till och med
31/12 årligen.
Arbetsåret omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöten.

§4

STADGETOLKNING
Om tveksamhet råder om hur föreningens stadgar skall tolkas, eller om fall uppstår som inte
har förutsetts i dessa stadgar, hänskjuts beslut i frågan till styrelsen i Motala AIF IA.
Texten i den paragraf som blivit föremål för tolkning skall snarast korrigeras så att
någon ytterligare tveksamhet inte behöver uppstå vad gäller paragrafens innebörd.
Innebär tolkningen en principiell ändring av paragrafen behandlas denna i enlighet
med stadgeändring, se § 5.
Vid behov av ytterligare stadgar behandlas dessa i enlighet med stadgeändring, se § 5.
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STADGEÄNDRING
Endast årsmöte får pröva ändringar och tillägg i klubbens stadgar.
Förslag till ändringar eller tillägg i föreningens stadgar må framläggas för klubbens
årsmöte av styrelsen, revisorerna eller envar medlem i klubben.
För bifall till stadgeändring eller stadgetillägg krävs beslut av föreningens årsmöte med minst
2/3 av antalet angivna röster (gäller även bildande eller nedläggning av sektion).
I fråga rörande stadgeändring eller tillägg i stadgarna skall årsmötets beslut alltid
granskas, godkännas och skriftligen bekräftas av styrelsen för Motala AIF IA före
ikraftträdandet.
Angående upplösning av klubben och/eller utträde ur Motala AIF IA, se vidare i § 6.

§6

UPPLÖSNING AV MOTALA AIF CYKELKLUBB, UTTRÄDE UR MOTALA AIF
IDROTTSALLIANS.
Frågan om klubbens upplösning eller om klubbens utträde ur Motala AIF IA kan
enbart prövas av klubbens årsmöte.
För bifall till upplösning eller utträde ur Motala AIF IA krävs att minst 2/3 av antalet
avgivna röster vid årsmötet stöder förslaget.
För beslut krävs att frågan om upplösning eller utträde bifalls på två på varandra, med ett års
mellanrum, följande årsmöten.
I beslutet om upplösning skall anges att klubbens tillgångar skall användas för
bestämda idrottsfrämjande ändamål. Enskild medlem har inte rätt till del i klubbens
behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
Beslutet om klubbens upplösning, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens protokoll från
årsmötet i ärendet om upplösningen samt revisionsberättelsen och resultat- och
balansräkningar, skall omedelbart delges Svenska Cykelförbundet.

§7

ÖVRIGT, STADGAR
Utöver Motala AIF CK:s egna stadgar gäller:
a)

Riksidrottsförbundet stadgar samt övriga föreskrifter och anvisningar.

b)

Svenska Cykelförbundets stadgar, tävlingsreglementen och föreskrifter.

c)

Motala AIF Idrottsallians stadgar och instruktioner.

Klubbens ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter
och anvisningar följs och finns tillgängliga för klubbens medlemmar.
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MEDLEMSMEDLEMSKAP
MEDLEMSKAP
Medlem antages i MAIF Cykelklubb av styrelsen efter ansökan om medlemskap.
Bifogat ansökan skall följa bekräftelse på inbetald medlems- (års-) avgift. (Bekräftelsen kan
utgöras av kvitto på inbetalning via post- eller bankgiro eller dylikt.
Styrelsen kan delegera till enskild person att bevilja inträde för nya medlemmar. Denna
person skall dock vara en vald styrelsemedlem eller en till styrelsen adjungerad röstberättigad
klubbmedlem.

§9

MEDLEMSKATEGORI
Följande kategorier av medlemmar kan förekomma i MAIF Cykelklubb.
A.

Hedersmedlemmar

B.

Betalande medlemmar

Om inget annat anges avses i dessa stadgar samtliga medlemmar.
Hedersmedlemmar utses av styrelsen för Motala AIF IA.
Som hedersmedlem har man samtliga för en medlem gällande förmåner, rättigheter och
skyldigheter med undantag för skyldigheten att betala medlems- (års-) avgiften.
Som bevis på medlemskap i Motala AIF CK erhåller medlemmen ett årligt medlemskort.
Medlemskortet är personligt och får inte utlånas eller överlåtas på annan.
§ 10

AVSLAG PÅ BEGÄRAN OM MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap i MAIF CK får avslås endast om det kan förutsättas att
vederbörande kommer att motarbeta klubbens mål och intressen.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.
Beslutet att avslå en begäran om medlemskap i MAIF CK kan överklagas, se Riksidrottsförbundets stadgar.

§ 11

UTTRÄDE UR MOTALA AIF CYKELKLUBB
Medlem som önskar utträde ur MAIF CK skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlemskapet upphör i och med att begäran om utträde inkommit till klubben.
Medlem anses ha begärt sitt utträde ur klubben så snart medlems-(års-) avgiften ej
erlagts under två år.
OBS! Ej nödvändigtvis under två år i följd.
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UTESLUTNING UR MOTALA AIF CYKELKLUBB
Medlem i MAIF CK får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att
medlemmen
a)

försummat att betala stadgeenligt beslutade avgifter till klubben

b)

motarbetat klubbens mål, intresse och/eller verksamhet

c)

uppenbarligen skadat klubbens intressen

d)

ej följt klubbens stadgar

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss tid, minst 14 dagar, och skall omgående (inom 3 ordinarie postdagar)
delges medlemmen.
I beslutet om uteslutning skall skälen till uteslutningen anges samt vad den uteslutne
skall vidtaga för att överklaga beslutet.
(Angående överklagan se Riksidrottsförbundets stadgar.)
Sedan beslutet om uteslutning av medlem vunnit laga kraft, är den uteslutne befriad från alla
föreskrivna avgifter till klubben.
OBS! Om orsaken till uteslutning är enligt b) eller c) och den uteslutne medlemmen är
medlem i flera av specialklubbarna inom MAIF IA bör uteslutningen prövas även av de övriga
specialklubbarna. Kopia av styrelsens beslut skall sändas till MAIF IA.
§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER
Medlem i Motala AIF CK har rätt att:

§ 14

a)

delta i alla klubbens möten och sammankomster som anordnas för
medlemmar

b)

fortlöpande få information om klubbens alla angelägenheter

c)

utnyttja alla de förmåner som klubben och styrelsen erbjuder medlemmarna

MEDLEMMENS SKYLDIGHETER
Medlem i Motala AIF CK är skyldig att:
a)

följa klubbens stadgar och för medlemmarna bindande beslut som i
stadgeenlig ordning fattats av organ inom klubben.

b)

betala den medlems- (års-) avgift som fastställts av årsmötet.

c)

ej ingå några ekonomiska överenskommelser (sponsring kopplat till
medlemmens idrottsliga aktivitet) utan styrelsens godkännande.
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MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLING ELLER UPPVISNING
Medlem i MAIF CK har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de
former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller
för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan styrelsens medgivande. Arrangeras
tävlingen eller uppvisningen utanför Sverige skall också Svenska Cykelförbundet ge sitt
medgivande. Är inte arrangören ansluten till det idrottsförbund som är organiserat för att
omhänderha den idrottsgren som tävlingen eller uppvisningen avser, får medlemmen endast
deltaga om detta idrottsförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 16

UTOMIDROTTSLIG REPRESENTATION
Medlem får inte utan medgivande från styrelsen eller från annan bemyndigad person inom
MAIF IA eller MAIF CK deltaga under MAIF:s namn, klubbfärger eller emblem
i verksamhet utanför den rent idrottsliga.
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E.

MEDLEMSMÖTEN

§ 17

BESLUTANDE ORGAN
Motala AIF CK:s verksamhet utövas genom följande beslutande organ:
Årsmöte
Extra möte
Styrelse

§ 18

DELTAGANDE, RÖSTLÄNGD, BESLUTMÄSSIGHET, RÖSTRÄTT OCH
YTTRANDERÄTT
Årsmötet är MAIF CK:s högsta beslutande organ. Utöver årsmötet förekommer även extra
möte samt informationsmöten.
Deltagande i mötena är dels klubbens Hedersmedlemmar och dels de medlemmar som i
stadgeenlig ordning betalat medlems- (års-)avgiften.
Vid varje medlemsmöte, där någon form av beslut kommer att fattas, skall en röstlängd upprättas med angivande av hur många röstberättigade medlemmar som deltog
i beslutet.
Respektive medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar
som efter kallelse i stadgeenlig ordning deltar i mötets beslut.
Rösträtt på MAIF CK:s medlemsmöten har:
a)

klubbens Hedersmedlemmar

b)

de medlemmar som i stadgeenlig ordning erlagt medlems-(års-) avgifter och
som under kalenderåret fyller lägst 15 år

En medlemsröst är personlig och får inte överlåtas på annan.
Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i frågor rörande ansvarsfrihet för styrelsen,
vid val av revisorer samt annars vid avgörande av fråga för vilken styrelseledamoten är
ansvarig.
Yttrande- och förslagsrätt på klubbens medlemsmöten har samtliga klubbens medlemmar
(oavsett rösträtt eller ej), styrelsen, revisorer samt motionärer vad avser egna motioner.
Även styrelsen och revisorerna i MAIF IA har (som kollektiv) förslagsrätt på klubbens möten.
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ÅRSMÖTE
Motala AIF Cykelklubbs årsmöte äger rum årligen och senast 90 dagar efter
verksamhetsårets utgång.
Tid och plats för årsmötet bestämmes av styrelsen, dock att årsmötet skall avhållas i
Motala Kommun.
Kallelse till klubbens årsmöte jämte förslag till dagordning för mötet delges klubbens
medlemmar senast 21 dagar före årsmötesdatum.
Kallelsen kan endera kungöras i ortspressen eller genom ett personligt brev. Kallelsen skall
dessutom annonseras i klubbtidningen och finnas anslagen i klubbens lokaler.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna
motioner med styrelsens yttrande tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före
årsmötesdatum.
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 20

ÄRENDEN VID MOTALA AIF CYKELKLUBBS ÅRSMÖTE
I dagordningen vid MAIF CK:s årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.

Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet

2.

Frågan om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt

3.

Fastställande av dagordning för årsmötet

4.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.

Val av två personer som
- vid begärda omröstningar skall agera rösträknare,
- jämte årsmötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet

6.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt Resultat- och
Balansräkning för senaste verksamhetsåret

7.

Behandling av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste räkenskapsåret

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

9.

Beslut om klubbens medlems- (års-) avgifter för det kommande
verksamhetsåret.

10.

Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
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Val av styrelsemedlemmar.
(Angående antalet styrelsemedlemmar se § 25)
a)

Styrelsens ordförande för en period av 1 år

b)

halva antalet övriga ordinarie styrelseledamöter för en period
av 2 år

c)

halva antalet suppleanter i styrelsen för en period av 2 år

d)

delegat inklusive suppleant att ingå i styrelsen för MAIF IA för
en period av 1 år

e)

delegater och suppleanter att representera och föra klubbens
talan vid medlemsmöten i MAIF IA för en period av 1 år

f)

två revisorer samt två suppleanter för dessa för en period av 1
år
OBS 1:I detta val får inte styrelsens (avgående omvalda eller
nyvalda ledamöter delta.
OBS 2:

§ 21

Ledamot av styrelsen är inte valbar till revisor.

g)

två ledamöter i valberedningen för en period av 1 är (se § 22)

h)

ett ombud och suppleant till ÖCF-möten

12.

Behandling av de ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet.

13.

Behandling av de motioner som inkommit till årsmötet från medlemmar.

14.

Utdelning av utmärkelser.

15.

Övriga frågor.

16.

Avslutning

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar före
årsmötesdatum.
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras av årsmötet om de inte finns med på
dagordningen för årsmötet.

§ 22

VALBEREDNING
Valberedningen för MAIF CK skall bestå av tre personer.
Två ledamöter i valberedningen väljs på klubbens årsmöte för en period av 1 år.
Den tredje ledamoten i valberedningen. tillika valberedningens sammankallande,
tillsättes av styrelsen för MAIF IA.
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REVISORER OCH REVISION
MAIF CK:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av de två revisorer som väljs
vid klubbens årsmöte.
Det är önskvärt att styrelsens arbete, tillämpade rutiner samt klubbens verksamhet
utsätts för revision kontinuerligt under året. Av den anledningen skall klubbens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatriklar samt övriga
handlingar hållas tillgängliga närhelst revisorerna så önskar.
Allt material som krävs för den årliga revisionen av klubbens förvaltning under det
senaste räkenskapsåret skall överlämnas till revisorerna 60 dagar före årsmötesdatum.
Revisionsberättelsen, tillsammans med allt till revisorerna utlämnat material, skall vara
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötesdatum.

§.24

EXTRA MÖTE
Styrelsen i MAIF CK må kalla samtliga sina medlemmar till ett extra möte om ett
sådant erfordras.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisorerna skriftligen och med
angivande av skälet till extra mötet så begär.
Styrelsen är också skyldig att kalla till extra möte när minst 1/10 av antalet röst- berättigade
medlemmar eller när styrelsen i MAIF IA skriftligen och med angivande av skälet till extra
mötet så begär.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar efter begäran kalla till ett extra möte, äger den eller de
som begärt extra möte rätt att själv kalla till ett sådant.
Vid extra mötet får endast de frågor avgöras som finns upptagna på dagordningen för extra
mötet.
Kallelse till ett extra möte jämte dagordningen för mötet skall delges klubbens medlemmar
senast 7 dagar före mötestdatum.
Kallelsen kan endera kungöras i ortspressen eller genom ett personligt brev, det
senare om anledningen till extra mötet är avgörande för klubbens framtid. Kallelsen
och dagordningen skall även finnas anslagen i klubbens lokaler.

Sidan 12 av 15

MOTALA AIF
CYKELKLUBB
STADGAR
F

STYRELSE

§ 25

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
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Styrelsen för MAIF CK är klubbens högsta beslutande organ utanför årsmöte och extra möte.
Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs av årsmötet bland klubbens röstberättigade
medlemmar för en mandatperiod enligt § 20.
Styrelsen skall bestå av ordföranden plus det antal ordinarie styrelsemedlemmar som
krävs för ett kraftfullt och verksamhetsinriktat styrelsearbete. Antalet ordinarie
styrelsemedlemmar skall vara sex (6) stycken och suppleanter två (2) styck.
Styrelsen utser inom sig, bland de ordinarie medlemmarna, följande obligatoriska
styrelseposter:
- ordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- ekonomiansvarig, kassör
Till styrelsen kan adjungeras medlemmar för speciella uppgifter/uppdrag.
§ 26

STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen handhar alla MAIF CK :s angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för Svenska Cykelförbundets samt MAIF IA:s stadgar verka för
klubbens utveckling och framåtskridande.
Styrelsen skall även tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- tillse att klubbens stadgar efterlevs
- tillse att klubben följer alla övriga för klubben bindande stadgar och regler
- verkställa årsmötets och extra mötets beslut
- planera och leda klubbens arbete.
- ansvara för och förvalta klubbens medel och egendom
- förbereda klubbens medlemsmöten.
Ordföranden i Motala AIF CK är klubbens officiella representant. Ordföranden leder
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens egna stadgar som
övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice
ordföranden in i ordförandens ställe.
Styrelsemedlemmarnas ansvar och arbetsuppgifter skall klargöras i separata
instruktioner. Detta gäller även den eller de som adjungeras i styrelsen.
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STYRELSENS SAMMANTRÄDEN,
KALLELSE TILL STYRELSEMÖTEN SAMT BESLUTMÄSSIGHET
Styrelsen i MAIF CK sammanträder på kallelse av:
a)

ordföranden

b)

minst en av klubbens revisorer

c)

minst halva antalet ordinarie styrelsemedlemmar

d)

styrelsen eller minst en av revisorerna i MAIF IA

e)

i enlighet med ett av styrelsens gemensamt fastställt mötesschema

Bifogat kallelse till styrelsemöte skall finnas ett förslag till dagordning för mötet samt ett väl
förberett beslutsunderlag för de frågor som så kräver.
Kallelse, förslag till dagordning samt beslutsunderlag skall sändas ut till
styrelsemedlemmarna i så god tid före mötet att medlemmarna hinner ta del av
beslutsunderlaget och förbereda frågeställningarna inför behandlingen i styrelsen.
För att styrelsemötet skall vara beslutmässigt krävs. förutom att kallelsen skall ha sänts ut till
samtliga styrelseledamöter i enlighet med dessa stadgar, att minst hälften av antalet
ordinarie, röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.
Röstning på styrelsemöte får inte ske genom fullmakt.
Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras.I protokollet skall antecknas om avvikande åsikt
framförts gentemot majoritetens beslut. Protokollet skall justeras av ordf. samt godkännas vid
nästkommande styrelsemöte.
I brådskande fall och om ordföranden finner det nödvändigt får enstaka ärende interimistiskt
avgöras genom skriftlig omröstning eller genom telefonsammanträde.
I dylika fall skall alltid anges vilka styrelsemedlemmar som deltog i beslutet och, om möjligt,
orsaken till varför någon/några styrelsemedlemmar inte hade möjlighet att delta i beslutet.
Interimsbeslut som fattas genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde skall alltid
formellt och definitivt behandlas och protokollföras vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.
§ 28

ADJUNGERING AV STYRELSELEDAMOT SAMT TJÄNSTEMANS VALBARHET
MAIF CK:s styrelse har rätt att kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen.
Sådan adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Adjungerad styrelseledamot kan utses till en befattning inom styrelsen.
Tjänsteman, som är anställd av styrelsen i endera MAIF IA eller i någon av MAIF IA:s
Specialklubbar får inte väljas till ledamot av MAIF CK:s styrelse.
Anställd tjänsteman kan dock kallas till adjungerad ledamot av styrelsen.
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ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTT
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett Verkställande
Utskott (VU) vars medlemmar utses bland styrelsens ordinarie medlemmar.
För enstaka ärenden kan beslutanderätten överlåtas på en speciellt tillsatt kommitté eller på
en enskild styrelseledamot.
I de fall styrelsen överlåter sin beslutanderätt på en kommitté eller på en enskild
styrelseledamot skall revisorerna snarast underrättas därom.
Den (kommitté eller enskild styrelseledamot) som fattat beslut i fråga med stöd av
bemyndigande enligt ovan skall snarast och skriftligen underrätta styrelsen om beslutet.

§ 30

SUPPLEANTER
Avgår vald ordinarie styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant
som enligt den bland suppleanter upprättade successionsordningen står på tur.
Suppleant, som ersätter en avgången styrelseledamot, kvarstår i styrelsen till
nästkommande årsmöte, eller till extra möte sammankallat för fyllnadsval, då nyval
alternativt fyllnadsval kan ske.

§ 31

TECKNANDE AV FIRMA
Motala AIF Cykelklubb:s firma tecknas av endera:
- klubbens styrelsen i sin helhet
- ordföranden i klubben i förening med endera sekreteraren eller ekonomiansvarige.
- den eller de som styrelsen i övrigt utser.
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