
 

STADGAR 

 

för föreningen Land Rover Classic Sweden, förkortad LRCS 

 

 

§ 1.  Föreningens namn: Land Rover Classic Sweden, föreningens organisationsnummer: 802510-7833 

Första mötet med LRCS den 6 maj 2017 skall betraktas som föreningens tillkomstdag. 

 

§ 2.  LRCS är en ideell sammanslutning av Land Rover-tekniskt och historiskt intresserade, med uppgift att verka för 

att gamla eller tekniskt intressanta Land Rover och Range Rover-modeller tillvaratas och bevaras, 

samt att kunskapsöverföring säkras både sinsemellan och nu och i framtiden. 

  

Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar på ideell grund. 

 

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att genom att uppmuntra intresset för underhåll, användandet av och 

restaurering av klassiska Land  Rover-modeller. 

Föreningen skall genom teknisk rådgivning, tips om reservdelar, erbjuda teknisk kunskap och i allt övrigt underlätta för 

klubbens medlemmar i arbetet med sina Land Rover-bilar. 

Klubben skall samla dokumentation, historik och allt annat som annars kan gå förlorat. Särskilt viktigt är 

kunskapsöverföringen till klubbens yngre medlemmar. 

 

Klubbens verksamhet: 

– Upprätta en matrikel över medlemmar och bilar. Registret skall hjälpa medlemmarna att lätt identifiera bilar av 

samma tillverkningsår och modell som sin egen. 

– All kommunikation med föreningens medlemmar skall ske via digitala medier som t.ex hemsida. 

 

Föreningen skall ha en egen hemsida som görs tillgäng för alla medlemmar, all information såsom protokoll, skrivelser 

etc skall finnas på hemsidan. 

LRCS skall årligen arbeta för olika events som sätter våra bilar i centrum; Event, Rallyn, utställningar, kurser m.m som 

skapar intresse för våra bilar. 

 

§ 3. Föreningens har sitt säte där sekreteraren är bosatt. 

 

 

 

 

 



Medlemsskap. 

§ 4. Rätt till medlemskap har var och en som äger ett verkligt Land Rover intresse och är beredd att verka i 

föreningens anda och även äger en klassisk Land Rover. 

Blivande medlem ansöker om medlemskap och antas efter godkännande av styrelsen. 

§ 5. Medlemskap erhålls genom erläggande av en fastställd årlig avgift. 

Storleken på avgiften fastställs av årsmötet och finns att läsa i protokollet. 

 

Medlem 

– Har rätt att delta i event och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna av föreningen. 

– Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. 

– Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning som har fattats inom föreningen. 

– Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

– Skall betala den årliga avgiften vars nivå bestäms av årsmötet. 

– Skall vid begäran kunna styrka medlemskap. 

 

§ 6.  Medlemsavgiften anses erlagd när den bokförts på föreningens konto inbetalt via bankgiro eller Swish. 

 

§ 7.  Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. 

Utträde sker genom skriftligt meddelande till klubben eller genom att medlemsavgift ej erläggs. 

Medlem kan uteslutas genom beslut vid årsmöte eller av Styrelsen om han/hon på väsentligt sätt sökt skada 

föreningens anseende eller i avsevärd grad brutit mot föreningens stadgar. 

Medlem som utesluts kan inte på nytt bli medlem utan att en ny ansökan har behandlats och godkänts av styrelsen. 

Vid återinträde skall ny avgift erläggas. 

  

§ 8.  Medlemsuppgifterna i föreningens medlemsregister får ej användas för annat ändamål än det som ryms inom 

föreningens ordinarie verksamhet. 

 

§ 9.  Högsta beslutande organ är årsmöte. 

 

Den löpande verksamheten handhas av styrelsen, som verkställer beslut från årsmöte. 

 

§ 10.  Styrelsen. 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, och kassör samt därutöver minst två ledamöter. Ordföranden och 

ledamöter väljs av årsmötet och i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. 

Andra funktionärer som föreningen anser sig behöva utses av årsmötet och styrelsen efter behov. 

 

 

 

 

§ 11.  Styrelsen. 



Det åligger styrelsen att: 

– Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 

– Förvalta föreningens medel. 

– Föra och upprätthålla ett aktuellt medlemsregister. 

– Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

– Förbereda och verkställa årsmötet. 

 

§ 12.  Beslut av styrelsen fattas enhälligt eller genom röstning. Röstning genom ombud får inte ske. Beslut 

genom röstning fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 

 

§ 13.  Frågor av stor betydelse för flertalet av föreningens medlemmar eller för dess allmänna inriktning skall av 

styrelsen hänskjutas till årsmötet för beslut. 

 

§ 14.  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 

Årsmöte hålls på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av september månad. 

Kallelse med dagordning och eventuellt förslag till ändring av dessa stadgar skall kungöras på hemsida, senast fyra 

(4) veckor före utsatt tid. 

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall, för att bli gällande, fattas på årsmöte med minst tre fjärdedelars (3/4) 

majoritet. 

 

§ 15.  Firmatecknare för LRCS är ordförande och kassören två i förening för belopp över 20 000 kronor. För belopp 

därunder tecknas klubben av ordförande och kassören var för sig. 

 

§ 16.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av någon annan av styrelsens medlemmar. 

 

§ 17.  Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften är närvarande. 

 

§ 18.  Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 

 

§ 19.  Räkenskapsår skall vara kalenderår. 
Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisor senast tre månader före datum för årsmöte. 

 

§ 20. Revisorer. 

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer. Revisorerna skall granska räkenskaper och 

verksamhetsberättelse. Revisionsberättelsen skall överlämnas senast fjorton dagar före årsmötet. 

 

 

§ 21. Årsmötet. 



Föreningens årsmöte ska hållas senast den 30 september varje år. Kallelsen till årsmötet ska publiceras på 

klubbens hemsida. 

Kallelse kan även skickas till medlemmarna via e-post. Kallelsen offentliggörs senast två (2) månader före årsmötet. 

På mötet skall finnas upptryckt dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, valberedningens förslag 

och inkomna motioner. 

 

§ 22a. Dagordning årsmöte. 

Vid ordinarie årsmöte skall minst följande punkter finnas med på dagordningen: 

 

1       Justering av röstlängd 

2       Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 

3       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4       Val av två justeringsmän för årsmötet 

5       Val av två rösträknare för årsmötet 

6       Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll 

7       Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

8       Genomgång av revisorernas berättelse 

9       Fastställande av resultat- och balansräkning 

10     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11     Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

12     Val av ordförande för 2 år (detta val utförs vartannat år) 

13     Val av styrelseledamöter för 2 år (detta val utförs vartannat år) 

14     Val av två ledamöter i valberedningen för 2 år (detta val utförs vartannat år) 

17     Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår samt budget för kommande verksamhetsår 

18     Övriga frågor     

 

§ 22b. Valberedningen. 

Valberedningens förslag till valbara poster som skall beslutas på årsmötet skall finnas tillgängligt på LRCS hemsida 

en (1) månad innan utsatt datum för årsmöte. 

 

§ 22c. Motioner. 

Motioner till årsmötet skall lämnas till Styrelsen senast två (2) månader innan årsmöte och sedan finnas tillgängligt på 

LRCS hemsida en (1) månad innan utsatt datum för årsmöte. 

 

§ 23. Rösträtt. 

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning 

fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändringar krävs 75 % majoritet. Årsmötets ordförande har utslagsröst. Begärs 

omröstning vid personval skall denna vara sluten. 

 



§ 24. Extra årsmöte. 

 

hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta 

genom skriftlig begäran. Av skrivelsen skall tydligt framgå vilken/vilka frågor som skall behandlas; Inga andra frågor. 

 

§ 25a. Upplösning av föreningen. 

Beslut om klubbens upplösning skall för att bli gällande fattas med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra 

följande årsmöten. Vid upplösning skall behållna medel disponeras i enlighet med beslut av sista årsmötet, 

Dock skall eventuella tillgångar tillfalla en förening med samma intresseinriktning. 

§ 25b.   

 

Till likvidatorer bör föreningens revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samarbete med styrelsen. 

 

Övrigt. 

 

§ 27.  Allt nyttjandet av LRCS logotyp skall alltid godkännas av styrelsen. LRCS grafiska manual skall alltid då följas. 

 

 

Senast reviderad och uppdaterad: 2019-12-22 

 

 


