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Varför starta mc-klubb?
Att starta en mc-klubb innebär att man samlas 
runt det gemensamma intresset motorcykeln. 
En SMC-klubb visar genom sitt medlemskap att 
man står bakom SMCs värderingar och att man 
är en del av den goda mc-gemenskapen i Sve-
rige.  Klubbarna i SMC är en av grundstenarna i 
SMC. För klubbarna är SMC ett utmärkt sätt att 
sprida reklam för aktiviteter utan kostnad i SMC-
kalendern och MC-Folket. En klubb betalar ingen 
avgift för att vara med i SMC.  
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Bilda klubben
En förutsättning för en fungerande klubb för-
utom den goda viljan är att det finns en styrelse. 
När man bestämt sig utses en tillfällig styrelse 
till det första årsmötet. 

Klubblokal
Det finns lika många lösningar på denna fråga 
som det finns mc-klubbar. En del har klubbstu-
gor, andra garage, några träffas hemma hos 
någon och andra har ett fik som mötesplats. Det 
viktigaste är att klubben träffas någonstans. 

Namn
Namnet på klubben bör tala om att klubben 
håller på med motorcyklar. Namn väljer klubben 
själv. 

Styrelse
En styrelse bör bestå av ordförande, sekreterare 
och kassör. Dessutom kan styrelsen utökas 
med ledamöter och ersättare för ordinarie sty-
relsemedlemmar, festkommitté och annat som 
klubben har behov av. Valberedning bör utses 
som lämnar förslag på ny styrelse på klubbens 
årsmöte. 
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Så här brukar arbetsuppgifterna 
fördelas inom styrelsen

Ordförande
Leder klubbens möten, svarar för planeringen, 
är klubbens ansikte utåt, ser till att beslut ge-
nomförs, godkänner räkningar och är klubbens 
firmatecknare. 

Sekreterare
Skriver klubbens protokoll, sköter klubbens arkiv 
och sköter inkommande och utgående post. 

Kassör
Har hand om ekonomin, sköter in- och utbetal-
ningar, söker bidrag, ansvarar för medlemsre-
gister och medlemsavgifter, sköter klubbens 
försäkringar. 

Revisorer
Vid årsmötet väljs också minst två revisorer. 
Deras uppgift är att kolla klubbens ekonomi och 
bokföring, verksamhet samt korrespondens. Re-

visorer behöver inte vara medlemmar i klubben. 
När de gått igenom klubbens handlingar ska de 
skriva en revisionsberättelse till årsmötet. I den 
ska det stå om det finns anmärkningar och ett 
förslag om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet 
för året som gått. 

Bidrag
För att driva en klubb behövs pengar. Det kan 
klubben ordna själv genom medlemsavgifter, 
lotterier, träffar, fester och annat. Klubbar kan i 
vissa fall söka bidrag av kommunen. 
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Pengar på banken
För att underlätta betalning av medlemsavgifter 
och räkningar behöver klubben ett plusgiro- och/
eller bankkonto. Då krävs att klubben har ett 
organisationsnummer, som man får hos den 
lokala skattemyndigheten. En klubb med ett or-
ganisationsnummer är skyldig att deklarera men 
behöver inte betala skatt. En speciell blankett 
skickas ut av skattemyndigheten som fylls i med 
några kryss. Man kan också ansöka om dispens 
från att lämna deklaration. 

Information
Det är mycket viktigt att medlemmarna i klubben 
får information om vad som händer. E-post, brev 
eller klubbtidning är de vanligaste kanalerna. 
Dessutom finns SMC-kalendern och MC-Folket.  
Informera lokala media när klubben ordnar 
aktiviteter. Tänk också på att planerad informa-
tion kan påverka politiker och myndigheter. SMC 
skickar regelbundet ut information via e-post till 
alla klubbar. 

Förslag till stadgar för SMC 
ansluten klubb
Det är enklare att samarbeta med myndigheter 
och andra organisationer om man har klub-
bens ändamål på ett papper. De flesta kräver 
att en klubb har stadgar för att bli accepterade. 
Stadgarna bör vara enkelt utformade och kunna 
följas utan svårigheter. På nästföljande sidor 
kommer ett förslag på hur de kan se ut. Klub-
ben kan använda det utan ändringar eller skriva 
om för att passa er verksamhet. 
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Stadgar för................................................
..............................................(klubbens namn)

§ 1. Mål och medel
...................................…….är en kamratlig 
och partipolitiskt obunden sammanslutning av 
motorcyklister och andra intresserade. Klub-
ben har till ändamål att främja motorcyklismens 
intresse samt att tillvarata medlemmarnas 
intressen i olika mc frågor. Klubben skall inom 
sitt ungdomsarbete ta speciell hänsyn till trafik-
säkerhetsutbildningen. Klubben är ansluten till 
riksorganisationen Sveriges MotorCyklister. 

§ 2. Medlemskap
Medlem av klubben är aktiv, motorcykelägare, 
eller passiv, icke motorcykelägare. Klubben kan 
till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. 
Person som önskar bli medlem i klubben, skall 
inge skriftlig ansökan om medlemskap till sty-
relsen. Medlem som önskar utträda ur klubben, 
gör anmälan härom till styrelsen.

§ 3. Medlemsavgift
Aktiv och passiv medlems årsavgift bestämmes 
av årsmötet.

§ 4. Verksamhetsår
Verksamhets  och räkenskapsår räknas från 
och med den 1 september till och med den 31 
augusti.

§ 5. Revision
Klubbens verksamhet och räkenskaper gran-
skas årligen av två revisorer, vilka utsetts av 
årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna 
skall vara avslutade med vinst  och förlusträk-
ning senast den 30 september.

§ 6. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av okto-
ber månad. På detta möte skall följande ären-
den behandlas:
1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera 
    mötets protokoll.
4. Årsberättelse samt kassaberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande och vice ordförande.
8. Val av tre övriga ledamöter samt tre suppleanter.
9. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande 
     verksamhetsår  
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11. Övriga frågor, som enligt § 8 stadgeenligt 
skall behandlas.

§ 7. Kallelse
Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte 
skall skriftligen utsändas till varje medlem minst 
tre veckor före mötet.

§ 8. Motioner
Fråga, som önskas behandlad på årsmöte och 
annat allmänt möte, skall för att kunna uppta-
gas på föredragningslistan skriftligen vara styrel-
sen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§ 9. Allmänt möte
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, 
kalla till allmänt möte och skall kallas till sådant 
möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom 
gjort en skriftlig och motiverad framställning. 
I kallelse till sådant möte ska fullständig före-
dragningslista medfölja.

§ 10. Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast 
förekomma på allmänt möte och skall minst 10 

dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrel-
sen, som har att behandla och på allmänt möte 
framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För 
förslagets antagande fordras, att detsamma 
biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11. Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte 
med en röst vardera har närvarande medlem-
mar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får 
inte utövas genom fullmakt.

§ 12. Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrel-
se, som består av ordförande, vice ordförande 
samt tre övriga ledamöter jämte tre suppleanter. 
Styrelsen väljes för en tid av ett år. Styrelsen 
äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att 
utse erforderliga arbetsorgan.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ord-
föranden, eller av honom/henne utsedd person 
eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. 
Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter 
är närvarande. Inom styrelsen äger varje leda-
mot en röst. Vid omröstning gäller enkel majo-
ritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslags-
röst, utom i personval, då lotten avgör.St
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§ 13. Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:
1. Organisera och leda verksamheten, samman-
träden mm.
2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelä-
genheter och låta föra  fullständiga räkenskaper
och medlemsregister.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på
allmänt möte.
4. Avge verksamhetsberättelse.
5. Föra protokoll.

§ 14. Medlems skyldigheter
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt 
sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får 
inte utlåna medlemskort och medlemsmärken 
till utomstående personer.

§ 15. Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fat-
tas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen 
väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet 
delgivits medlemmarna. För att beslutet skall 
vara giltigt fordras, att minst 2/3 av klubbens 
närvarande medlemmar två år i rad godkänner 
förslaget.

§ 16. Disposition av klubbens
tillgångar
I händelse av klubbens upplösning skall dess 
tillgångar överlämnas till någon lämplig institu-
tion. Beslut härom skall fattas samtidigt med 
beslut om klubbens upplösning enligt § 15.
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