
Sweden Pan-European Club www.spec.nu Sida 1 (6) 
 

 

 

STADGAR SWEDEN PAN-EUROPEAN CLUB 

Reviderade enligt årsmötesbeslut 2014-05-30 

§ 1 Ändamål  
Sweden Pan-European Club, nedan kallad SPEC, är en demokratisk, ideell klubb som 
skall tillvarata och främja medlemmarnas intresse. SPEC är politiskt och religiöst 
obunden och drivs utan enskilt vinstintresse. 
 

§ 2 Klubb 
2:1 Intresse  

SPEC är en rikstäckande intresse- och märkesklubb för ägare och intresserade av 
motorcykeln Honda ST 1100 och ST1300 Pan European. 
 

2:2 Anslutning 
SPEC är ansluten till SMC, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation. 
 

2:3 Beslut  
Högsta beslutande organ är klubbens årsmöte och i andra hand styrelsen när årsmötet 
inte är samlat. Medlemmar äger rätt att yttra sig, motionera, ge förslag och rösta vid 
årsmötet. 
 

§ 3 Medlemskap 
3:1 Medlem   

Medlem kan den bli som äger eller är intresserad av Honda ST1100 och ST1300 Pan-
European.   
Nytt medlemskap beviljas av medlemsansvarig vid registrering av beslutad årlig avgift. 
Vid nytt medlemskap skall fullständiga uppgifter om namn, födelseår, -månad och 
datum, adress, e-post adress, telefon och mobiltelefonnummer anges. Medlemmar 
som äger en Pan European, skall dessutom ange registreringsnummer. 
 

3:2  Medlem  
Medlem har rätt till förmåner som förhandlas och växer fram efterhand som klubben 
utvecklas. Det kan gälla t.ex. försäkringsrabatter och annat. Dessutom erhåller varje 
medlem en fullständig medlemsförteckning. 

 
3:3 Medlemskort  

Vid ansökan om nytt medlemskap skall bekräftelse, i form av medlemsnummer via e-
post, ske så snart som möjligt efter registrering av inbetald avgift. 
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3:4 Hedersmedlem 
Hedersmedlemskap kan ges till medlem eller annan person som på ett förtjänstfullt 
sätt verkat för SPEC´s utveckling och framgång. Medlemmar föreslår och årsmötet 
beslutar om medlemskap vilket innebär att personen i fråga får ett speciellt 
medlemskort och medlemsnummer. Hedersmedlem får samma rättigheter som 
medlem enligt § 3:2 i dessa stadgar och medlemskortet gäller livslångt, dock gäller § 
3:7.  SPEC står för inträdeskostnader vid nationella träffar. 
 

3:5 Ansvar  
Varje medlem ansvarar för sitt eget handlande på alla arrangemang anordnade av 
SPEC. 
 

3:6 Upphörande 
Vid varje kalenderårs utgång upphör medlemskapet om det inte förnyas enligt § 6:3. 
 

3:7 Uteslutning 
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SPEC enligt § 3:1 eller 
skadat SPEC´s anseende och förtroende kan uteslutas. Styrelsen måste inhämta aktuell 
medlems åsikt innan uteslutning kan ske. Uteslutning av medlem sker genom 
styrelsebeslut. Utesluten medlem skall återlämna sitt medlemskort. Utesluten medlem 
kan överklaga beslutet genom att vända sig till årsmötet. 
 

§ 4 Årsmöte 
4:1 Tid  

Ordinarie årsmöte äger rum varje år under maj eller juni, på plats som beslutas vid 
föregående årsmöte. 
 

4:2 Kallelse  
Kallelse med plats och tid skall delges varje medlem senast fyra veckor före årsmötet. 
 

4:3 Motioner 
Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara skriftligen och styrelsen tillhanda 
senast den första april för att kunna behandlas på årsmötet. Varje motion skall 
presenteras på årsmötet tillsammans med styrelsens skriftliga yttrande. 
 

4:4 Röstning  
Medlemmar som är närvarande vid årsmötet har en röst och skall styrka sitt 
medlemskap med giltigt medlemskort i SPEC. Samtliga frågor utom rörande 
stadgeändringar, se § 8, och klubbens upphörande, se § 9, skall avgöras med enkel 
majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning förutom vid person och/eller 
förtroendefrågor då sluten omröstning skall ske. Vid lika rösttal har årsmötets 
ordförande utslagsrösten förutom vid personval då lotten avgör. Till mötesordförande 
och – sekreterare för årsmötet kan endast medlemmar väljas. 
 

4:5 Samarbete 
Årsmötet kan ansluta SPEC till annan organisation med uttalad målsättning att 
tillvarata och främja Honda ST1100 och ST1300 Pan European intressen. Detta 
samarbete skall löpande redovisas för medlemmarna. Upphörande av samarbetet 
beslutas vid årsmötet. 
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4:6 Ärenden  
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1. Mötets öppnande 

2. Val av:  ordförande för mötet 

3. sekreterare för mötet 

4. två justeringsmän/rösträknare som efter sekreteraren och ordföranden justerar 

mötets protokoll 

5. Fråga om mötet kan anses stadgeenligt utlyst 

6. Godkännande av dagordning 

7. Föredragning och godkännande av: Styrelsens verksamhetsberättelse för det 

gångna året. 

8. Föredragning och godkännande av: Revisionsberättelsen 

9. Beslut om styrelsen ansvarsfrihet 

10. Behandling av motioner som enligt § 4:3 inkommit från medlemmar samt förslag 

från styrelsen 

11. Fastställande av:  verksamhetsplan 

budget 

   medlemsavgifter 

12. Val av: ordförande 

13.                     Övriga ordinarie ledamöter till styrelsen enligt § 5:2 

14.                     Ersättare till styrelsen 

15.                     Revisorer samt revisorersättare 

16.                     Ansvarig för hemsidan 

17.                     Ansvarig för medlemsregister 

18.                    Valberedning 

19.  Övriga ärenden. Inga bindande beslut kan fattas under denna punkt 

20. Mötets avslutande 

 

4:7 Extra årsmöte  
Extra årsmöte kan sammankallas:  

a) av styrelsens eget initiativ 

  b) på begäran av revisorerna 

c) då minst 2/3 av medlemmarna begär det 

 Begäran enlig b) och c) skall ske skriftligen med skälet angivet. 

 Kallelse till extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötet genom skriftligt 

meddelande till varje medlem då också då dagordning skall följa med. Vid extra 

årsmöte får endast beslut fattas i de ärenden som tagits upp i den utsända 

dagordningen. 
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4:8 Valberedning   

Valberedningen utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte.  Den skall 

bestå av tre medlemmar där en väljs till sammankallande.  Valberedningen skall i sitt 

arbete söka och föreslå lämpliga kandidater med så god geografisk spridning som 

möjligt. 

Avsägelse av uppdrag för kommande år skall ha inkommit till valberedningen senast 

den 1april. Uteblir avsägelse förutsetts fortsatt kandidatur. 

 

4:9  Rapport 

Årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen skall senast i augusti skickas ut till 
samtliga medlemmar. 
 

5 §  Styrelse 
5:1 Sammansättning 

Till styrelsen kan endast medlemmar väljas. Dessa väljs på årsmötet och består av 1 

ordförande, sex ordinarie ledamöter och två ersättare. 

 

5:2  Mandatperiod 

Styrelsens sammansättning gäller mellan två ordinarie årsmöten.  

Ordförande samt två ersättare i styrelsen, väljs för ett år. 

Udda år väljs vice ordförande, sekreterare samt vice kassör för två år. 

Jämna år väljs vice sekreterare, kassör samt ytterligare en ledamot för två år. 

Vice kassör tillträder, som tjänstgörande, endast vid kassörens utträde ur klubben eller 

frånfälle och då fram till nästa årsmöte. 

 

5:3  Beslut 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.  Ledamot som inte 

är närvarande ersätts av närvarande ersättare i den ordning som bestäms genom 

lottdragning vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har 

ordförande utslagsrösten utom vid personval då lotten avgör. 

 

5:4  Åliggande 

Styrelsen -har hand om SPEC's verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 

årsmötets beslut samt är ansvariga inför årsmötet. 

- ska löpande behandla förslag från medlemmarna. 

- avlägger  vid årsmötet  verksamhetsberättelse  och ekonomirapport   

för det gångna året samt framför till årsmötet förslag till 

verksamhetsplan och budget. 

- ansvarar för framtagning  av funktionsbeskrivning   för     

förtroendevalda inom klubben. 

- ska fortlöpande informera om sitt arbete  genom hemsidan 

Och på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. 
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5:5  Arbetsformer 

Styrelsens arbete leds av ordförande vilken också är sammankallande. Styrelsen skall 

sammanträda minst två gånger per år. Till styrelsemöte skall även ersättare kallas. 

Årets första styrelsemöte skall hållas inom två veckor efter årsmötet. (I praktiken efter 

avslutat årsmöte.) Vid detta möte skall styrelsen utse ansvariga för de olika delarna av 

SPEC's verksamhet. 

Kallelse till övriga styrelsemöten skall vara styrelseledamot tillhanda senast fyra veckor 

före mötet. Styrelsen har rätt att utse kommittéer och arbetsgrupper för särskilda 

uppgifter samt att ge direktiv och instruktioner till dessa. Styrelsen kan till sina möten 

adjungera person som kan vara till hjälp i en särskild fråga. Adjungerad person får inte 

rösta på styrelsemötet. 

 

5:6  Närvara  

Samtliga medlemmar får närvara och yttra sig på styrelsemötena men får inte delta i 

besluten. Medlemmar utanför styrelsen får bekosta alla eventuella utgifter själv. 

 

6 §  Räkenskaper  & förvaltning 

6:1  Firmateckning    

Intresse- och märkesklubbens firma är "Sweden Pan-European Club". 

Firmatecknare utses av styrelsen direkt efter årsmötet. Normalt ordförande och kassör 

var för sig. 

 

6:2 År 

SPEC's verksamhets- och räkenskapsår omfattar september till augusti. 

 

6:3 Avgifter 

Medlemsavgifter för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet. Avgift för 

medlem med förnyat medlemskap skall erläggas senast en månad efter 

betalningsperiodens utgång d v s senast den 31 januari. 

Vid utebliven avgift för medlem i SPEC kommer samtliga förmåner enligt § 3:2 att 

omedelbart upphöra. 

 

6:4  Register 

SPEC skall föra medlemsregister över anslutna medlemmar. Detta skall göras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna i registret. 

SPEC's namn, märke och register får inte användas i kommersiell verksamhet utan 

styrelsens medgivande. 

Förändringar i registret skall omgående anmälas till den registeransvarige. 

 

6:5  Ansvarig 

Ansvarig person för SPEC´s medlemsregister är kassören. 
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6:6  Protokoll 

Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte. Det skall vara 

justerat senast tre veckor efter mötet och vara samtliga förtroendevalda tillhanda 

senast sex veckor efter mötet. Protokoll hålls tillgängliga för de medlemmar som så 

önskar. 

 

7 §  Revision 

7:1  Val 

För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer 

samt en revisorersättare för tiden fram till nästa årsmöte. Valbar till posten som 

revisor är även icke medlem. 

 

7:2 Tidpunkt 

SPEC's räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av 

revisorerna när som helst de så begär. 

Styrelsens räkenskaper och handingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor 

före årsmötet och skall efter verkställd revision, med revisionsberättelse, vara 

styrelsen, tillhanda senast till årsmötet. 

 

8§  Stadgeändring 

Ändring av stadgar sker genom beslut av årsmötet varvid ändringsbeslutet skall 

biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslutad stadgeändring träder 

omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet. 

 

9§  Upplösning 

För upplösning av SPEC erfordras att beslut om detta fattas med minst 2/3 majoritet 

vid två på varandra följande årsmöten. Vid SPEC's upplösning skall dess tillgångar 

tillfalla någon liknande organisation för motorcyklismens främjande enligt årsmötets 

beslut. 

 

 


