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Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2017
§1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS.
§2 Klubbens säte är Linköping
§3 Klubbens syfte
MBKS är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med kulturell och social
inriktning. Klubben är öppen för alla med intresse av fordon av märket Mercedes-Benz
och därmed samhörande Daimler, Mercedes, Benz och Maybach.
MBKS skall arbeta för att främja intresset att köra, vårda och bevara dessa fordon
liksom att vårda deras kulturella och tekniska historia.
§4 Klubbens verksamhet

•

Klubben skall verka för sitt syfte genom att:
arrangera träffar där medlemmarna får tillfälle att träffa likasinnade, umgås och utbyta
erfarenheter.

•

utge en medlemspublikation med minst fyra nummer per år.

•

utge en medlemsmatrikel i tryckt och/eller digital form.

•

bistå med teknisk information, rådgivning och besiktning

•

verka för att Mercedez-Benz relaterad litteratur och dokumentation anskaffas, bevaras
ocharkiveras så att medlemmarna i möjligaste mån kan få ta del av materialet.

•

vara ansluten till MHRF och därigenom ge tillgång till förmånliga MHRF-försäkringar
och andra MHRF-förmåner.

•

arbeta för att utverka förmåner och förmånliga villkor hos företag och organisationer
till gagn för medlemmarna.

•

hålla kontakt med andra in- och utländska klubbar med samma intresseinriktning.

§5 Klubbens organisation
 Ordinarie föreningsstämma samt eventuell extra föreningsstämma är klubbens
högsta beslutande organ.
 Den verkställande ledningen av klubben handhas av styrelsen, som är ensamt
juridiskt ansvarig för klubbens verksamhet.
 Klubbens verksamhet runt om i landet är regionindelad. En regionansvarig för varje
region utses av styrelsen.
 Regionerna kan indelas i distrikt beroende av bl.a. deras storlek och antal
medlemmar.
 I varje region ansvarar en regionkommitté för planering och samordning av regionens
aktiviteter.
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§6 Medlemskap
Medlemskap i MBKS erhålls sedan föreningen mottagit korrekt ifylld ansökan samt
fastställd medlemsavgift. Företag eller andra juridiska personer kan inte bli medlemmar
i föreningen.
Familjemedlem som bor på samma adress som fullbetalande medlem erbjuds att teckna
medlemskap till reducerat pris. Familjemedlem är fullvärdig medlem i fråga om rösträtt
och möjlighet att teckna försäkring men erhåller inte föreningens publikationer.
Medlem betalar halv årsavgift fram till det år han eller hon fyller 27 år Av
föreningsstämma valda styrelseledamöter befrias från medlemsavgift under sin
mandatperiod. Styrelsen kan besluta om avgiftsbefrielse för andra klubbfunktionärer för
ett år i taget.
Person som betalt medlemsavgift anses i samband med detta ha lämnat sitt samtycke
till att hans/hennes personuppgifter registreras i klubbens medlemsregister samt
publiceras i medlemsmatrikel.
Person som i mycket hög utsträckning arbetat för klubbens främjande kan av styrelsen,
med iakttagande av stor restriktivitet, utses till hedersmedlem.
§7 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för fullbetalande medlem och för familjemedlem fastställs av
ordinarie föreningsstämma. För fortsatt medlemskap i MBKS skall avgiften betalas
senast 31 december för nästkommande år.
Vid erläggande av hel årsavgift under perioden 1 oktober till och med 31 december
gäller denna även hela nästkommande år.
Hedersmedlem är ständigt befriad från medlemsavgift.
§8 Avslut av medlemskap
Medlemskap upphör i och med att medlemsavgift trots påminnelse ej erlagts eller efter
skriftlig begäran om utträde. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas inte.
§9 Uteslutning
Medlem kan uteslutas om denne brutit mot MBKS stadgar eller, genom sitt
handlingssätt, skadar eller motverkar MBKS verksamhet och intressen. Beslut om
uteslutning skall fattas av föreningsstämman på förslag från styrelsen. Berörd medlem
skall senast en månad före beslut ha informerats om orsaken till förslaget och beretts
möjlighet att inkomma med yttrande samt att själv begära sitt utträde. Fråga om
återinträde för tidigare utesluten medlem avgörs av styrelsen.
§10 Sammankomster
MBKS sammankomster och träffar förekommer såväl på riksplanet som regionalt.
Riksträffar beslutas av
styrelsen eller av styrelsen utsedd i samråd med berörd regionkommitté.
Region/distriktsträffar beslutas
och arrangeras regionalt/lokalt efter avstämning i regionkommitté och i samråd med
styrelsensevenemangssamordnare. Träffar och sammankomster annonseras på
klubbens hemsida och när så av tidsskäl är möjligt även i klubbens medlemstidning
samt i tillämpliga fall med e-post.
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§11 Verksamhetsår och ordinarie föreningsstämma
MBKS verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret. Ordinarie föreningsstämma hålls
under perioden 15 april-31 maj och bör ambulera mellan regionerna.
Stämman hålles vid den tidpunkt och plats som styrelsen i samråd med aktuell värdregion
finner lämpligast.
Styrelsen kallar till ordinarie föreningsstämma genom notis i klubbens tidning eller genom
separat utskick samt genom information på klubbens hemsida. Informationen skall vara
tillgänglig för medlemmarna minst fyra veckor före utsatt dag för föreningsstämman. Minst
två veckor före utsatt dag för föreningsstämman skall innehållet i följande handlingar vara
tillgängliga för medlemmarna på klubbens hemsida och kansli:

•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Budget
Revisionsberättelse
Rapport från verksamhetsgranskaren
Valberedningens förslag

Ev. stadgeändringsförslag och övriga propositioner samt motioner med styrelsens
yttrande
Vid ordinarie föreningsstämma skall nedanstående punkter behandlas. Ytterligare punkter
kan tas upp
på dagordningen. Endast ärenden på det utsända förslaget till dagordning får tas upp till
beslut på stämman. Diskussionspunkter kan tas upp under ”Övriga frågor”.
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse
7. Resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Framläggande av verksamhetsgranskarens rapport
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av budget samt medlemsavgift
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av en intern verksamhetsgranskare/-suppleant
16. Tillsättande av valberedning
17. Behandling av förslag från styrelsen (proposition) och från medlemmar (motion)
18. Övriga frågor
Vid ordinarie föreningsstämma skall alla motioner tas upp som av medlem skriftligen
anmälts till styrelsen senast den 28 februari.
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall årligen
redovisas i klubbens medlemspublikation.
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§12 Styrelsen
12.1
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av
ledamöterna så önskar, dock minst fyra gånger per år.
Styrelsen är MBKS verkställande ledning och skall planera, leda och fördela arbetet
inom föreningen. Styrelsen ansvarar för att föreningens organisation fungerar och att
föreningen förvaltas på bästa sätt. Styrelsen skall verkställa av föreningsstämman
fattade beslut och i övrigt fatta beslut å föreningens vägnar.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften av
ledamöterna är närvarande och erhållit tillfredsställande beslutsunderlag för frågor man
avser behandla. Beslut skall ske enhälligt eller genom röstning. Mötesordföranden har
utslagsröst vid lika röstetal.
12.2
Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt ytterligare fyra ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Val av styrelse sker vid ordinarie föreningsstämma.
Styrelsens suppleanter kallas till styrelsemöten men saknar rösträtt när samtliga
ordinarie ledamöter deltar. Om två suppleanter deltar i ett styrelsemöte men endast en
ordinarie ledamot saknas skall beslut tas av deltagande ordinarie ledamöter om vem av
suppleanterna som äger rösträtt under mötet. Beslutet skall protokollföras.
12.3
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vid konstituerande
möte kassör, sekreterare samt övriga befattningshavare som behövs med hänsyn till de
uppgifter som styrelsen avser arbeta med. Vid mötet skall en av styrelseledamöterna
utses till att vid ordförandens förhinder även vara dennes ställföreträdare i
verksamheten. Huvudansvaret för regionstöd och regionutveckling skall likaså
klarläggas vid det konstituerande mötet.
Den vid det konstituerande mötet fastställda organisationen och arbetsfördelningen för
styrelsen skall snarast redovisas i klubbtidningen och på klubbens hemsida.
12.4
Styrelsen ska löpande på MBKS hemsida och i medlemstidningen ge kortfattad
information om för verksamheten väsentliga beslut tagna på styrelsemötena. Dock gäller
tystnadsplikt för styrelsemedlemmar och suppleanter samt eventuellt adjungerade
deltagare rörande möjligt känsliga frågor som behandlas på styrelsemöten.
§ 13 Regioner
Regionernas antal och gränsdragningen dem emellan regleras av styrelsen. Styrelsen
utser även den ansvarige för respektive region.
I samråd med styrelsen kan regionansvarig dela upp sin region i distrikt samt utse
distriktsansvariga.
I varje region skall finnas en regionkommitté som svarar för lokala aktiviteter inom
regionen. Regionkommittén utgörs av regionansvarig och distriktsansvariga samt
eventuellt fler klubbmedlemmar som den regionansvarige utsett att ingå.
Med stöd från styrelsen ansvarar respektive regionansvarig för planering, budgetering
och genomförande av aktiviteter inom sin region. Formerna för detta regleras i
instruktioner och arbetsbeskrivningar.
§14 Klubbens ﬁrma
Styrelsen ensam har det fulla juridiska ansvaret för klubbens verksamhet och
styrelsemedlemmarna är solidariskt ansvariga. Styrelsen utser vid det konstituerande
styrelsemötet tre styrelseledamöter till firmatecknare att två i förening teckna klubbens
firma. Ansvaret för tecknade avtal åligger dock styrelsen i sin helhet.
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§15 Revision
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret. De har rätt att under året på begäran få ta del av
föreningens räkenskaper liksom protokoll och alla övriga handlingar.
Styrelsen skall senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna
redovisningsdokumenten till revisorerna. Revisorerna har att senast två veckor före
stämman till styrelsen återlämna handlingarna jämte sin revisionsberättelse, vari
ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes.
§ 16 Verksamhetsgranskning
Verksamhetsgranskaren (VG) skall löpande granska styrelsens arbete så att detta utförs
på ett korrekt sätt enligt stadgar och beslut av föreningsstämman samt till gagn för
medlemmarna.
VG skall ha full insyn i MBKS verksamhet och löpande få kopior på samtliga
styrelseprotokoll. Han har liksom revisorerna rätt att på begäran få ta del av handlingar
han bedömer nödvändiga för att fullfölja sin granskningsuppgift.Liksom
styrelseledamöter och revisorer har VG tystnadsplikt rörande frågor som avhandlas på
styrelsemöten.
VG skall årligen inkomma med rapport till ordinarie föreningsstämma där det beskrivs
vad som granskats under året samt eventuella förslag till förbättringar.
§ 17 Val och röstning
Föreningsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande. Varje röstberättigad medlem äger en röst.
Röstning med fullmakt får ske varvid en medlem får representera maximalt två andra
medlemmar.
Medlem som betalt förfallna medlemsavgifter och som under mötesåret fyller lägst 18 år
har rösträtt på möte. Medlem utan rösträtt har dock yttrande och förslagsrätt på mötet.
Röstning sker genom bifallsrop (acklamation) om inte omröstning (votering) är begärd.
För beslut gäller absolut majoritet (mer än 50%), för stadgeändring dock 2/3 majoritet.
Personval däremot avgörs genomrelativ majoritet (Den/de som erhållit flesta antalet
röster blir vald/valda.)
Vid lika röstetal avgörs röstningen av mötesordförandens röst om denne är
röstberättigad, annars genom lottning. Lika röstetal vid personval avgörs dock alltid
genom lottning.
§18 Valberedning
Valberedningen tillsätts av den ordinarie föreningsstämman. Den skall bestå av tre
medlemmar valda på
ett år varav en skall vara sammankallande. Valberedningen skall avge namnförslag för
val av
styrelseledamöter samt till revisor med suppleant och verksamhetsgranskare/suppleant senast
sex veckor innan föreningsstämman. Föreningens ordförande kan adjungeras till
valberedningen.
Valberedningen har tystnadsplikt rörande möjligt känslig information de fått av
styrelsen i protokoll
eller på annat sätt med avsikt att öka valberedningens förståelse av krav på nya
styrelsemedlemmar.
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§19 Val av styrelse
Val av styrelsens ledamöter sker vid föreningsstämma för en period om två år, utom för
ordförande, som väljs på ett år. Vartannat år väljs halva antalet ledamöter och vartannat
år övriga ledamöter.
§20 Val av Revisorer och verksamhetsgranskare
Årsstämman utser på förslag av valberedningen en extern godkänd revisor samt en
suppleant på ett år för granskning av föreningens räkenskaper. Styrelseledamöter får
inte rösta vid val av revisor. Stämman utser även på förslag av valberedningen en intern
verksamhetsgranskare samt en suppleant, båda på två år. Vartannat år väljs
verksamhetsgranskare och vartannat år suppleant.
§21 Propositioner och motioner
Förslag avseende ändring av stadgar eller andra ärenden kan skriftligen av medlem i
MBKS väckas och meddelas som motion till styrelsen senast den 28 februari. Förslag
om stadgeändring kan även avges
av styrelsen som proposition.
§22 Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att göra så när extern
revisor eller 1/10 av röstberättigade begär det. Sådan framställan skall göras skriftligen
och innehålla skälen för begäran. Extra föreningsstämma får hållas tidigast fyra veckor
efter den ordinarie föreningsstämman.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelsen skall informera om
skälet till den extra stämman. Förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma
skall minst två veckor före stämman vara tillgängligt för medlemmarna på klubbens
hemsida och kansli.
Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. För
beslutsmässighet, rösträtt och röstförfaranden gäller samma regler som vid ordinarie
föreningsstämma.
§23 Klubbens upplösning
Endast MBKS styrelse kan föreslå att klubben frivilligt upplöses. Beslut om upplösning
fattas, för att bli gällande, på två av varandra följande föreningsstämmor, varav den ena
skall vara ordinarie, med minst 3⁄4 majoritet.
Upplöses MBKS skall dess tillgångar och ägodelar överlämnas till organisation med
intresse för fordon av märket Mercedes-Benz och därmed samhörande Daimler,
Mercedes och Benz samt Maybach. Lämplig organisation föreslås av styrelsen till
föreningsstämman för beslut.
Dessa stadgar uppdaterades på årsstämman 2017-04-22

