
Västerås cykelklubb — stadgar 

Justerade och föreslagna att gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2008. 

Förslag på uppdaterade stadgar, att beslutas om på årsmötet 2015, finns under 

rubriken Årsmöte/2015. 

  

§ 1 Verksamhet. 

Västerås Cykelklubb har till uppgift att bedriva cykelsport för undkom, elit och 

motion. Verksamhet skall bedrivas för landsvägscykling och MTB i syfte att stimulera 

och utveckla individen, gruppen och föreningen. 

§ 2 Medlemskap. 

Moment 1. Föreningen består av aktiva och passiva medlemmar samt ständiga 

medlemmar och hedersledamöter. Moment 2. Till hedersledamöter kan de väljas som 

gjort sig synnerligen förtjänt om föreningens eller på utmärkt sätt befrämjat dess 

syften. Hedersledamot utses på årsmötet på förslag av styrelsen. Ständigt 

medlemskap kan av styrelsen tilldelas: Moment 3. Medlemmar som erövrar svenskt 

mästerskap i cykel eller representerar Sverige i Landslagsuppdrag i nämnd sport. 

Moment 4. Medlem som under 25 års tid tillhört föreningen och fullgjort 

stadgeenliga skyldigheter. Moment 5. Medlemskap kan erhållas av var och en som 

ställer sig föreningens stadgar till efterrättelse. Moment 6. Styrelsen kan ensam 

besluta om inval av medlem. 

§ 3 Avgifter. 

Moment 1. Enskild medlem betalar full avgift som beslutats av årsmötet. 

Familjemedlemsskap kan tecknas, avgiften beslutas av årsmötet. 

§ 4 Uteslutning. 

Moment 1. Medlem som bryter mot Västerås Cykelklubbs stadgar eller skadar 

föreningens namn och rykte kan uteslutas. Medlem som resterar för mer än 2 år i 

medlemsavgifter mister sina rättigheter och kan uteslutas. Moment 2. Medlem som 

önskar utträde ur föreningen skall lämna skriftlig utträdesansökan. Moment 3. För 

aktiv cyklist se RF:s bestämmelser. 

http://vasterasck.se/klubben/styrelse/arsmote/2015-2/


§ 5 Valberedning. 

Moment 1. För beredning av valen vid nästkommande årsmöte utses en valberedning 

bestående av en ordförande och två ledamöter. 

§ 6 Styrelsen 

Moment 1. Styrelsen består av fem personer. Varav ordförande, sekreterare och 

kassören utses särskilt. Ordförandens mandattid är ett år, sekreterarens och 

kassörens är två år. Moment 2. Styrelsen är beslutsmässig on tre ledamöter är 

närvarande. Moment 3. Vid styrelsens sammanträde äger två suppleanter närvara 

vilka ha förslagsrätt men ej rösträtt. Suppleanter äger beslutanderätt om någon av 

styrelsens ledamöter är förhindrade att närvara vid sammanträdet. Vid styrelsens 

sammanträde äger dessutom två tränare rätt att närvara vilka har föreslagsrätt men 

ej rösträtt. Moment 4. Årsmötet utser en suppleant till styrelsen. Moment 5 Styrelsen 

har rätt att kalla andra medlemmar till styrelsemöte, dessa har förslagsrätt men ej 

rösträtt. 

§ 7 Ansvarighet. 

Moment 1. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar. Kassören 

skall varje månad avlägga rapport om föreningens ekonomiska ställning. Moment 2. 

föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1januari — 31 december. 

§ 8 Revisorer och revision 

Moment 1. Årsmötet utser två revisorer jämte en suppleant. Moment 2. Revisorerna 

skall granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Efter verkställd årsrevision 

skall revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast En vecka före årsmötet. 

§ 9 Allmänna bestämmelser. 

Moment 1. Medlem äger inte rätt att tävla för annan förening under pågående 

tävlingssäsong utan styrelsens medgivande. Moment 2. Föreningen kan ej upplösas 

så länge tio medlemmar vill uppehålla densamma. Moment 3. I övrigt skall de 

stadgar Riksidrottsförbundet utfärdar följas av föreningen och dess medlemmar. 

§ 10 Ändring av stadgar 

Moment 1. Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan endast beslutas av årsmötet 

och Fordrar därtill 2/3 majoritet. 


