Borlänge den 15 september 2015

Stadgar för SMCs fond för rehabilitering av skadade mc-förare
Beslutade på styrelsemöte 1993-11-27, ändrade på styrelsemöte 1994-11-26, 1999-0122, 2008-10-12, 2o15-03-13 samt 2015-09-04.

1. Organisation
Fonden skall administreras av Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister. Fonden skall
dock hållas skild från SMC:s ordinarie verksamhet.

2. Ändamål
Fonden skall ha till ändamål att genom bidrag främja och stödja vård och rehabilitering åt
motorcykelförare och passagerare som blivit skadade eller invalidiserade vid trafikolycka.
Såväl enskilda personer som organisationer som arbetar i enlighet med fondens syften
kan erhålla bidrag.
Följande krav ställs för bidrag till enskild person:
Vid olyckstillfället skall:
A. Motorcykel ha använts
B. SMC- medlemskap vara gällande hos föraren
C. Motorcykeln vara skattad, besiktigad och försäkrad
D. MC-föraren ska vid olyckstillfället ha haft giltigt körkort alternativt körkortstillstånd tillsammans
med godkänd handledare och giltigt handledarskap samt varit nykter/drogfri.
Fonden omfattar såväl förare som passagerare på motorcykeln. Passagerare behöver inte vara SMCmedlem.
Bidrag ur fonden kan gälla:
A. Tekniska hjälpmedel
B. Utrikes operationer
C. Specialistvård
D. Övrig form av rehabilitering
E. Reseersättningar till ovan nämnda
Bidrag utgår endast för kostnader som inte ersätts av annan.
Bidrag till organisationer kan lämnas efter särskild prövning av SMCs styrelse, eller på
styrelsens eget initiativ.
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3. Förmögenhet
Förmögenheten består av de medel och den egendom som doneras till SMC för detta
ändamål, dels genom avsättning från Sveriges MotorCyklisters ordinarie verksamhet, dels
genom gåvor från enskilda personer, företag och föreningar. Fondens förmögenhet må
utökas genom ytterligare gåvor.

4. Förvaltning
Fonden skall förvaltas av SMC:s styrelse. Styrelsen kan utse person som handhar fonden.
Styrelsen beslutar om utdelning från fonden skall ske och med vilket belopp efter ansökan
från den skadade eller dennes ombud. Styrelsens beslut är utan apell. Ansökan skall
innehålla styrkt faktisk kostnad eller för organisationen, en beskrivning av den verksamhet
till vilken bidrag söks. Utdelning kan ske både från kapitalet och avkastningen. Dock får
inte större belopp utbetalas än vad fonden totalt disponerar.
Fondens förmögenhet skall placeras på bankkonto med så hög avkastning som möjligt.

5. Revision
Fondens förmögenhet, inkomster och utgifter redovisas som särskilda poster i SMCs
bokföring och revideras i samband med SMC:s övriga verksamhet.

6. Upplösning
Ändring av fondens inriktning eller upplösning av densamma skall beslutas av SMCs
årsmöte.
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