
Stadgar för Uppsala Cykelförening
antagna vid årsmöte 25/3-2006

1. Föreningen

Uppsala Cykelförening är en religiöst och partipolitiskt obunden allmännyttig ideell
förening i Uppsala. Föreningens mål är att tillvarata och bevaka alla cyklisters intressen,
arbeta för bättre förutsättningar för cykeltrafiken i Uppsala,  för  förståelse av cykelns
möjligheter och villkor, och för att öka cykelanvändningen.

Föreningen samarbetar gärna med  andra cykelorganisationer på alla geografiska nivåer,
men ska inte gå med i eller ingå uteslutande avtal med någon riksorganisation.

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

2. Medlemskap

Alla som önskar stödja föreningens mål och arbete är välkomna som medlemmar.
Medlemskap beviljas av ordförande, sekreterare, kassör eller av styrelsen utsedd person..
Som medlem räknas i dessa stadgar endast den som betalat avgift för aktuell period.

1. Medlemsavgift

Årsmötet bestämmer medlemsavgiften.

2. Upphörande av medlemskap

Styrelsen får utesluta medlem, men bara den som motarbetar föreningen eller
avsiktligen bryter mot stadgarna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att
medlemmen i fråga fått tillfälle att yttra sig.

Den medlem som vill gå ur anmäler detta till föreningen.

3. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

4. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och hålls efter avslutat verksamhetsår.
Alla medlemmar har personlig rösträtt på årsmötet.Vid behov ska röstlängden fastställas.

1. Ärenden som årsmötet ska ta upp

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringspersoner, tillika
rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justerar mötets protokoll.

2. Frågan om kallelsen gått rätt till

3. Förra årets verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse

4. Revisionsberättelse

5. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

6. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för nuvarande verksamhetsår



7. Förslag som kommit in (från såväl styrelsen som övriga medlemmar)

8. Val av styrelse, revisor och valberedning

2. Kallelse till årsmöte

Medlemmar ska kallas till årsmötet minst fyra veckor i förväg. Möteshandlingar,
inklusive styrelsens årsredogörelse, ska skickas till medlemmarna senast en vecka innan
årsmötet. Alla viktiga ärenden som det ska tas beslut i måste stå med i handlingarna.
Stadgeändringar och upplösning räknas alltid som viktiga ärenden.

3. Förslag till årsmötet

Både styrelsen och medlemmar i allmänhet kan lämna förslag till årsmötet
(propositioner respektive motioner). Förslag ska ha kommit till styrelsen senast två
veckor innan årsmötet för att garanteras komma med i möteshandlingarna.

5. Extra årsmöte

Styrelsen, en revisor eller 10% av medlemmarna får begära extra årsmöte. Styrelsen ska
ordna extra årsmöte inom 8 veckor från begäran. Extra årsmöte sker på samma sätt som
årsmötet, men får bara behandla de ärenden som var anledningen till att mötet begärdes.

Extra årsmöte kan ske på distans under samma villkor som ”Styrelsemöte”, under
förutsättning att den som begärt mötet godkänner detta.

6. Styrelsen

Styrelsen representerar föreningen mellan årsmöten, leder dess löpande arbete, förvaltar
föreningens tillgångar och ser till att beslut utförs.

1. Sammansättning

Styrelsen består av minst tre ledamöter, och ett valfritt antal ersättare valda i ordning.
Styrelsen fördelar posterna ordförande, sekreterare och kassör inom sig. Den fördelning
av uppdragen styrelsen börjar med kan anges direkt av årsmötet när styrelsen väljes.

Styrelsen kan också utse en vice ordförande inom sig, som tar över ordförandens
uppdrag om denne inte kan närvara vid ett möte eller avsäger sig uppdraget.

2. Styrelsemöte

Ordförande eller annan ledamot kallar till möte. Styrelsen är beslutsmässig om antingen

1. Alla ledamöter och ersättare är kallade minst en vecka i förväg och minst hälften av
ledamöterna (eller ersättare för dessa) är närvarande.

2. Alla ledamöter är närvarande eller har meddelat att de låter mötet ske utan deras
närvaro. Minst två ledamöter måste vara närvarande.

Ett styrelsemöte kan även ske delvis eller helt på distans. Närvarande menas då att stå i
bekräftad förbindelse med mötet (exempel via telefon eller textförbindelse). För närvaro
som sker med meddelanden (exempel per post eller e-post) räknas närvaro för ett visst
beslut som att ha svarat i frågan. Tillräcklig tid ska ges för postgång och betänketid.

Om inget annat beslutats är styrelsemötets ordförande och sekreterare samma som
föreningens. För alla beslutande styrelsemöten ska ett protokoll skrivas.



7. Möten

Detta gäller för såväl årsmöte som styrelsemöte:

Om inget annat står i stadgarna fattas beslut normalt med enkel majoritet. Acklamation
räcker, men en deltagare kan begära votering. Vid personval ska votering vara sluten. Vid
lika röstetal avgör ordföranden, utom personval val, då lottning avgör.

8. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör (var för sig).

9. Revision

Föreningen ska ha minst en revisor, och ett valfritt antal revisiorersättare. Revisorerna ska
granska föreningens räkenskaper och förvaltning, och lämna sin revisionsberättelse till
årsmötet. Styrelsen ska lämna ut alla handlingar som revisorerna önskar.

10.Valberedning

Föreningen ska ha en valberedning på minst en person. Denna ska lämna ett förslag på
personer att välja till årsmötet. Bland föreslagna styrelseledamöter ska det finnas
kandidater villiga att ta på sig respektive uppdragen ordförande, sekreterare och kassör.

11.Förtroendeuppdrag

Årsmötet eller styrelsen får utse ytterligare förtroendeuppdrag inom föreningen.

En medlem får ha flera förtroendeuppdrag, förutom den som är revisor. Den som är
styrelseledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.Stadgar

För att ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen krävs beslut på två ordinarie årsmöten
med enkel majoritet, eller på två extra eller ordinarie årsmöten minst sex månader från
varandra med 2/3 majoritet. Vid upplösning ska föreningens tillgångar gå till i första hand
ett projekt som drivs gemensamt av landets riksorganisationer för vardagscykling, annars
en eller flera utsedda ideella organisationer som verkar för mål som liknar föreningens.


