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Ägardirektiv för Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Aktiebolag 
 
För den verksamhet som bedrivs i Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister AB  
(556261-7810), nedan kallat Bolaget, gäller dessa särskilda ägardirektiv fastställda av  
styrelsen i  Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister (817601-6494), nedan kallat SMC,   
den 13 november 2009. 
 
Verksamhetens mål och inriktning 
Att erbjuda medlemmar i SMC resor till konkurrenskraftiga priser, inom och utanför Sverige,  
samt erbjuda resor i Sverige för motorcyklister från andra länder. Bolaget ska även verka för en  
positiv medlemsutveckling i SMC.  
 
Ekonomiska och finansiella mål 
Resorna skall ha ekonomisk bärkraft. Ett påslag ska göras på resorna för att täcka kostnader  
för administration och stödsystem som krävs för att driva verksamheten och som möjliggör  
expansion. Ekonomisk målsättning är att på kort sikt (1-3 år) vara självfinansierande och att  
på lång sikt ha ett positivt rörelseresultat på 5 % av omsättningen. Utdelning till SMC kan  
ske när totalt eget kapital uppgår till aktiekapital*3.  
 
Klimat och miljömål 
Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara  
mål som genom årsredovisningen följs upp årligen. 
 
Inhämtande av organisationens ställningstagande och godkännande  
Utöver vad som framgår av bolagsordning och Affärsplan ska Bolaget låta SMC ta ställning  
innan Bolaget fattar beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt,  
till exempel 
•Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt verksamhetsområde för  
Bolaget 
•Bildande eller förvärv av dotterbolag 
•Förvärv av aktier eller andra andelar i annat företag 
 
Organisationens insyn och information 
SMC har rätt att ta del av handlingar och räkenskaper i Bolaget samt i övrigt inspektera  
Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska fortlöpande hålla SMC väl informerad om sin verksamhet. 
Följande handlingar skall finnas tillgängliga: 
•Protokoll från bolagsstämma 
•Årsredovisning, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport 
•Ekonomisk rapport med kommentarer inför ordinarie styrelsemöten 
• Årlig budget  
 
I övrigt skall information lämnas när SMC så önskar eller Bolagets styrelse finner det lämpligt. 


