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(Ersätter stadgar 2003)
Föreningen bildad den 16 augusti 2003
§1
Visby Vespa club är en ideell förening med säte på Gotland. Med Vespa avses scooterfordon av märket Vespa. Syftet med Visby Vespa Club är att under gemytliga former,
och i kamratlig samvaro, seriöst och regelbundet träffas, för att med Vespan i centrum
främja åkandet och användandet på ett sätt som medlemmarna kan vara stolta över
och som åskådarna uppskattar.
§2
Kravet för medlemskap är att man har ett stort intresse för Vespa eller Vespaåkandet.
Medlemmar behöver inte vara stolta ägare till en Vespa. Den enda restriktionen är vid
åkande i Vespakortege. Då accepteras inga andra scootrar än Vespa och, i undantagsfall, övriga scootrar av klassisk modell.
Nivån på medlemsavgift bestäms vid årsmötet och majoritetsbeslut är gällande.
§3
Föreningens gemensamma intressen bevakas av en styrelse, vars ledamöter väljs vid
årsmöte. Ordförande väljs för två år. Minst fem och högst sju ledamöter samt revisor
och revisorsuppleant väljs för två år. Högst tre av ordinarie ledamöter får omsättas vid
nyval, om inte särskilda skäl föranleder annat. Styrelsen fördelar inom sig uppdragen
bland de valda ledamöterna.
I styrelsen skall finnas, förutom ordförande, kassör, sekreterare, aktivitetsansvarig, infoansvarig, samt medlemsansvarig för områdena Visby, Norr, Mellan och Söder.
§4
För särskilt evenemang, t.ex. Vespahelg eller motsvarande, utses en arbetsgrupp.
I sådan arbetsgrupp skall varje enskild medlem vara beredd att ingå.
§5
Val förbereds av en valkommitté. Denna består av tre ledamöter, varav en är
sammankallande, vilka väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valda funktionärer
förutsätts kvarstå i sin befattning kommande mandatsperiod om inget annat meddelats
valberedningen senast 31 december.
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§6
Årsmöte hålls innan april månads utgång, varvid bl.a. följande frågor skall behandlas:
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- Godkännande av fullmakter.
- Val av en justeringsman.
- Föregående årsmötes protokoll.
- Styrelsens verksamhetsberättelse respektive ekonomiska berättelse.
- Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Val av ordförande och styrelseledamöter för ett respektive två år.
- Val av valberedning.
- Beslut om årsavgiftens storlek.
- Plan för kommande verksamhetsår.
- Rekryteringsfrågor.
Kallelse till årsmötet skall finnas tillgänglig på hemsidan senast 14 nätter innan
årsmötet. För medlem som uttryckt önskemål om pappersutskick, skall kallelse och
handlingar för årsmöte sändas senast tio dagar innan mötet.
§7
Beslut vid årsmöte, liksom vid sammanträden i övrigt, fattas med enkel majoritet.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Medlem får utöva rösträtt med fullmakt
för en (1) frånvarande medlem. Fullmakten skall godkännas av mötet.
§8
För gemensamma ekonomiska angelägenheter skall en kassa finnas, som handhas av
en av styrelsemedlemmarna (ex. kassören). Medlen skall förvaras betryggande på t.ex.
bankgiro eller bankbok. Tillgängligheten skall vägas mot ränteavkastningen. Kassören
har mandat att teckna firma.
§9
Medlemskap i Visby Vespa Club förutsätter erläggande av medlemsavgift. Inför varje
årsmöte skall styrelsen utföra översyn av medlemsförteckningen. Medlem som under
gångna året, trots anmaning och utan giltigt skäl, icke erlagt stadgad medlemsavgift
avhändes sitt medlemskap efter styrelsens beslut. Föreligger inga andra skäl för
uteslutning än obetald medlemsavgift så sker inträde med automatik efter avläggande
av avgiften.
Till hedersmedlem i Visby Vespa club kan utses person som särskilt gynnat föreningen. Hedersmedlem är så resten av livet utan att behöva avlägga årsavgift, så länge
föreningen fortfarande är aktiv. Medlem äger rätt att föreslå lämplig kandidat. Styrelsen
bereder frågan, vilken föreläggs årsmötet som har att fatta beslut.
§ 10
Beslut om ändring av dessa stadgar får tas efter två på varandra följande
föreningsmöten, varvid minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar skall
vara eniga om beslutet.
§ 11
Föreningen får upplösas eller ”förpuppas” först efter ett andra beslut därom, taget tidigast ett halvår efter ett första beslut. Minst 50% av medlemmarna skall delta i vardera
beslutet. Minst två tredjedelar skall vara ense om beslutet vid vardera tillfälle.
I samband med det andra beslutet skänks föreningens eventuella tillgångar oavkortat
till Cancer- och Trafikskadeföreningen CTRF pg 90 0254-4

