
 
 
 
 
 
 

 

 
 

STADGAR – Reviderade och antagna vid årsmötet 2005-02-23 
 
 
Allmänna bestämmelser 
§1 Mål och syfte 
Att verka för bilsportens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen inom distriktet. 
 
§2 Verksamhetsområde och sammansättning 
Göteborgs Bilsportförbund – i dessa stadgar kallad GBF – omfattar kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Härryda, Öckerö, Partille, Kungälv, och Ale i Västra Götalands län. GBF består av 
de föreningar som är medlemmar i Svenska Bilsportförbundet (SBF) och som har sin hemvist 
inom distriktets geografiska område. 
 
§3 Beslutande organ 
GBFs beslutande organ är dess årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen. 
 
§4 Verksamhets-, räkenskaps- och arbetsår 
GBFs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar 
tiden från årsmöte till och med nästkommande årsmöte. 
 
§5 Ändring av stadgar 
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av styrelsen – skriftligen framläggas av till 
förbundet ansluten förening senast den 15 januari. 
För bifall till stadgeändring krävs beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster 
 
 
 
 
Årsmöte 
§6 Ombud vid årsmötet; beslutsmässighet 
Årsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Varje förening äger att utse högst två 
ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Ombud får representera 
endast en förening och kan inte vara ledamot av GBFs styrelse eller dess sportgrensansva-
riga och kontaktpersoner. Mötet ar beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i 
vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 
Kostnaderna för ombudens deltagande bestrids av respektive förening. 
 
§7 Yttrande och förlagsrätt 
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer – förutom ombuden – ledamot av styrelse, av mötet be-
viljade personer, distriktsidrottförbundets (DF) och GBFs revisorer samt motionär i vad som 
avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även riksidrottsförbundets (RF), SBFs och DFs 
representanter. 
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§8 Rösträtt 
Rösträtten bestäms genom röstlängd som har upprättats av SBF att gälla tiden fram till dess 
ny röstlängd upprättats för nästkommande årsmöte. Röstlängden upptar de föreningar, som 
fullgjort sina stadge§enliga skyldigheter mot SBF. Föreningen skall dessutom ha fullgjort de 
skyldigheter mot GBF som bestämts av årsmötet. Förening som inte har betalat årsavgift un-
der två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör ge-
nom att föreningen avförs från medlemsförteckningen. Härav betingad justering av röstläng-
den utförs av GBFs styrelse. Varje röstberättigad förening äger en röst för varje påbörjat 100-
tal medlemmar. En förenings röstetal får dock ej överstiga 1/5 av det vid uppropet totala 
röstetalet. Om förening deltager i möte med två ombud och förfogar över endast en röst, ut-
övas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen 
att bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Föreningen skall inge skriftlig fullmakt 
för sina ombud. I fuIImakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 
 
§9 Tidpunkt och kallelse för årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls varje år under februari månad på tid och plats som styrelsen be-
stämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-mötet pågår. 
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SBFs officiella kungörelseor-
gan samt genom brev till föreningarna senast 21 dagar före mötet. Föredragningslista jämte 
verksamhets- och förvaltningsberättelser översändes till föreningarna senast 7 dagar före 
mötet. 
 
§10 Förslag till ärenden och motioner att behandlas vid årsmötet 
Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari utom såvitt avser 
förslag från Bilstyrelsen. När förslag avser ändring av SBFs stadgar skall dylikt förslag vara 
samtliga distriktsstyrelser tillhanda senast den 15 januari. Rätt att inge förslag tillkommer Bil-
styrelsen, GBFs styrelse, röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan före-
ning. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insändes genom vederbörandes förening 
med dess utlåtande. Förslagen och motioner som upptas på dagordningen föreläggs års-
mötet med styrelsens yttrande. 
 
§11 Ärenden vid distriktsårsmötet 
1. Årsmötet öppnas 
2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt två rösträknare 
 för mötet 
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningberättelse för sistflutet verksamhetsår 
7. Revisorernas berättelse för samma tid 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Behandling av inkomna förslag och motioner samt övriga av styrelsen till mötet 
 hänskjutna ärenden 
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
11. Val av ordförande för en tid av ett år 
12. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år 
13. Val av en suppleant för en tid av ett år 
14. Val av en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år 
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15. Val av erforderligt antal ombud till SBFs rådsmöte jämte suppleant för en tid av ett år 
16. Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets DF-möte jämte suppleant 
17. Val av valberedning - en ordförande och minst två ledamöter 
18. Meddelande av dag och plats for SBFs rådsmöte 
19. Övriga frågor, varvid beaktas att frågor av större ekonomisk betydelse ej får avgöras om 
 det inte finns med i kallelse till årsmötet 
20. Avslutande 
 
§12 Valbarhet 
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i förening ansluten till 
GBF. Ledamot av styrelse inom GBF är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. An-
ställd hos SBF eller GBF får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen. 
 
§13 Extra årsmöte 
Extra årsmöte sammankallas av styrelsen, då denna finner det nödvändigt, på begäran av 
revisor eller då minst 2/3 av de röstberättigade föreningarna skriftligen så begär. Efter sådan 
framställan skall styrelsen inom 14 dagar kalla till extra årsmöte, som skall hållas inom två 
(2) månader från kallelsen. Vid extramöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden 
avgöras. Kallelse till extra möte jämte föredragningslista översändes till föreningarna senast 
7 dagar före mötet. Mötet får dock ej hållas på dag när DF- eller SBFmöte pågår. 
 
§14 Beslut, omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Med undantag för stadgeändring (§5) avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majori-
tet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit 
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förbehåller sig till antalet 
avgivna röster. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Val skall ske med 
slutna sedlar, om röstberättigad så begär. 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av an-
talet avgivna röster. 
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötes-
ordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten. 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
§15 Ikraftträdande 
Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 
 
 
 
 
Valberedning 
§16 Sammansättning 
Valberedningen skall bestå av både kvinnor och män, en ordförande och minst två ledamöter 
valda för en period av tre (3) år. Ordinarie ledamot väljs på tre år så så sätt att en ledamot 
väljs varje år. Ordföranden utses av GBF’s årsmöte bland ordinarie ledamöterna för ett år, 
räknat från mötet till och med nästa ordinarie årsmöte. 
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§17 Åligganden 
Det åligger valberedningen att till årsmötet avgiva förslag till de val, som skall verkställas av 
mötet. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet skriftligen fråga dem, vilkas 
mandattid utgår vid mötets slut, om de är beredda att kandidera för den kommande mandat-
perioden. Senast sex (6) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela föreningarna 
vilka av de tillfrågade som avböjt kandidaturen. 
Valberedningen förbereder även, efter begäran av styrelsen, val av sportgrensansvariga och 
kontaktmän som sedan tillsätts av styrelsen under september månad. 
 
§18 Förslagsrätt 
Föreningarna eller av dem för ändamålet utsedda ombud äger rätt att till valberedningen av-
giva förslag till ledamöter i styrelsen, sportgrensansvariga och kontaktmän. 
 
§19 Kandidatnominering 
Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag 
beträffande vart och ett av de val som skall förekomma. 
 
a) Val av ordförande och sekreterare 
b) Val av två justeringsmän och två rösträknare 
c) Val av styrelseordförande 
d) Val av styrelseledamöter och suppleant 
e) Val av revisor och suppleant 
f) Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets DF-möte 
g) Val av ombud till SBF-mötet 
 
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver 
dem som föreslagits av valberedningen. Den som vi mötet föreslår kandidat som inte är när-
varande vid mötet skall ha försäkrat sig om att personen är villigt att åta sig uppdraget. 
 
§20 Sammanträden 
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när kallelsen 
utgått till ledamöterna en (1) vecka före sammanträdet och minst två av dem är närvarande. 
Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut protokollförs och efter årsmötet 
överlämnas protokollet till styrelsen. Valberedningens förslag föreläggs i samband med års-
möteshandlingarna. 
 
 
 
Revision och revisorer 
§21 Revisorer, revision 
För granskning av GBFs verksamhet och förvaltning skall årsmötet välja minst en revisor och 
en revisorsuppleant för ett år. Västsvenska Idrottsförbundet utser en revisor för granskning 
av styrelsens räkenskaper. Om GBF omfattar flera DF-områden, skall revisor utses av det 
DF inom vars område GBFs styrelse har sitt säte. 
Styrelsens räkenskaper och andra handlingar som belyser verksamheten överlämnas till re-
visorerna senast en (1) månad före årsmötet. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen 
tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. 
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GBFs styrelse 
§22 Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet 
Styrelsen skall bestå av ordföranden, sex ledamöter och en suppleant samt bestå av kvinnor 
och män. Ordföranden väljs för ett år och övriga styrelseledamöter för två år, varvid halva 
antalet väljs varje år. Styrelsen äger inom sig att utse vice ordförande, sekreterare och kas-
sör. Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot 
har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när samtliga le-
damöter kallats och när minst halva antalet är närvarande. För alla beslut krävs att minst 
hälften av närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden ut-
slagsröst. Röstning får ej ske genom fullmakt. Om ordföranden så finner erforderligt kan 
ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. 
 
§23 Styrelsens åligganden 
Styrelsen är GBFs beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen skall: 
1. Verkställa årsmötets beslut 
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och över- 
 vaka den idrottsliga ordningen i dessa 
3. Handha bilsporten inom distriktet enligt gällande stadgar och bestämmelser, 
 verka för bilsportens utveckling samt i övrigt tillvarata bilsportens intressen 
4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RFs och SBFs bestäm- 
 melser samt godkänna DM-rekord 
5. Handha samt ansvara för förbundets ekonomi 
6. Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet 
7. Förelägga årsmötet förslag till verksamhets- och ekonomiplan 
8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå SBFs styrelse och DF-styrelsen 
 med upplysningar och yttranden. 
9. Utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i 14 och 15 kapitel i Riksidrotts- 
 förbundets stadgar med förbehåll för vad som anges i SBFs stadgar beträffande 
 prövningsrät; bestraffningsmyndighet. 
10. Bestämma om organisationen av och tjänsten vid förbundets kansli samt i före- 
 kommande fall anställa personal 
11. Senast den 30:e september utse sportgrensansvariga och kontaktmän för näst- 
 kommande period fram till den 30:e september 
12. Föra protokoll och erforderliga böcker m m samt sköta löpande ärenden i övrigt 
13. I samråd med föreningar planera och genomföra förar- och funktionärsutbildning 
14. Före februari månads utgång till SBF insända års- och revisionsberättelser. 
 
§24 Delegation 
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa ärenden till utskott, kommittéer eller annat organ, 
som tillsätts för viss uppgift, eller enskild styrelseledamot. Den som fattat beslut med stöd av 
delegation skall regelbundet underrätta styrelsen därom. 
 
 
§25 Hedersledamot 
Årsmötet får på förslag kalla enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i GBFs 
styrelse. Hedersordförande/ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. 


