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Stadgar för SMCs rättsfond
Beslutade vid årsmöte för SMC 2008-11-08
1. Organisation
Rättsfonden ska administreras av Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC.
Rättsfonden ska hållas skild från SMCs övriga verksamhet.
2. Insamling
Insa mling av medel
Rättsfonden ska skapas genom bidrag från organisationer och enskilda.
3. Syfte
Syftet med Rättsfonden är att bevilja rättsstöd till SMC-medlemmar i mål som är
principiellt viktiga för organisationen och/eller medlemmarna. Även klubbar och distrikt
inom SMC kan ansöka om bidrag ur Rättsfonden.
4. Frågor där rättsstöd kan beviljas
Rättstöd kan beviljas i frågor där avgöranden kan leda fram till nya prejudikat, domar och
beslut i oklara rättsfrågor som i någon form rör motorcyklism. Rättsstöd kan beviljas till
mål och ärenden i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Rättsstöd beviljas endast till
frågor där målet stämmer överens med SMCs grundläggande värderingar och ideologi.
5. Villkor
Följande krav ska ställas för att rättsstöd ska kunna beviljas:
- SMC-medlemskap ska vara gällande idag och då frågan aktualiserades
- Medlem som ansöker om rättsstöd ska visa att alla möjligheter till ekonomisk ersättning
för ombuds- och utredningskostnader genom rättsskyddsförsäkring och/eller den statliga
rättshjälpen är uteslutna.
- Medlem ska även visa att kostnaderna inte kan ersättas av motpart, myndighet eller
annan fysisk/juridisk person.
– Rättsstöd utgår inte för kostnad som ersätts av annan.
6. Förmögenhet
Förmögenheten består av de medel och den egendom som doneras till SMC för detta
ändamål, dels genom avsättning från SMCs ordinarie verksamhet, dels genom gåvor från
enskilda personer, företag och föreningar. Rättsfondens förmögenhet kan utökas genom
ytterligare gåvor.
7. Förvalt
Förvaltning
Rättsfonden ska förvaltas av SMCs styrelse. Styrelsen kan utse person som handhar
fonden. Styrelsen beslutar om utdelning från fonden ska ske och med vilket belopp efter
ansökan från medlem eller dennes ombud. Styrelsens beslut går inte att överklaga.
Ansökan ska innehålla aktuell fråga, intyg som visar att alla andra möjligheter är uttömda
samt en beräkning av den önskade summan. Styrelsen kan få rådgivning av juridisk
expertis inför beslut i enskilda ärenden.
Utdelning kan ske både från kapitalet och avkastningen. Dock får inte högre belopp
utbetalas än vad Rättsfonden totalt disponerar. Rättsfondens förmögenhet ska placeras
på bankkonto med så hög avkastning som möjligt.
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8. Revision
Rättsfondens förmögenhet, inkomster och utgifter redovisas som särskilda poster i SMCs
bokföring och revideras i samband med SMCs övriga verksamhet.
9. Upplösning
Ändring av Rättsfondens inriktning eller upplösning av densamma ska beslutas av SMCs
årsmöte. Vid upplösning ska Rättsfondens medel tillfalla Riksorganisationen SMC.
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