STADGAR
Reviderade 2007-03-25
Cykelfrämjandets kongress i Linköping

§ 1 Cykelfrämjandets ändamål
Cykelfrämjandet, Cyklisternas Riksförening, fortsättningsvis benämnt Cykelfrämjandet i
stadgarna, har till ändamål att:
•
•
•
•
•

utgöra en riksomfattande sammanslutning.
tillvarata alla cyklisters intressen, vilka berör dem som använder cykeln för
kommunikations-, turist-, rekreations- och motionsändamål.
arbeta för en ökande användning av cykeln.
samarbeta med cykelbranschen i dess fortgående strävan att frambringa lämpliga och
prisbilliga cyklar – i allmänhetens intresse.
samverka med organ som verkar inom trafikområdet.

Cykelfrämjandet vill sträva efter att:
•
•
•
•
•
•

genom upplysning om gällande lagar och förordningar samt genom propaganda verka för
ökad trafikkultur bland landets cyklister och för ökat hänsynstagande olika trafikantgrupper
emellan.
påverka de som lagstiftar och upprättar trafikförordningar så att cyklisters intressen
tillvaratas.
verka för att trafikmiljön utformas med hänsyn till cyklisterna vid transportnätens omoch/eller tillbyggnad.
ge ut publikationer, vilka är till gagn för föreningens utvidgning och i medlemmarnas
intresse.
i möjligaste mån försöka bistå sina medlemmar med råd och upplysningar.
söka samarbete med nationella och internationella organisationer, som på sitt program
upptagit arbete för främjande av kommunikations-, turist, -rekreations- och motionsändamål
som berör cykeln.

§ 2 Föreningens säte
Cykelfrämjandet har sitt säte i Stockholms kommun. Föreningens säte har ingen koppling till
kansliets belägenhet.

§ 3 Organisatorisk uppbyggnad
Cykelfrämjandet är organisatoriskt uppbyggd med
• en förening som riksorganisation
• distrikt för regional verksamhet
• ortskretsar för lokal verksamhet
Ortskrets kan av geografiska eller andra skäl inom sitt ansvarsområde ha lokala kontaktgrupper som
driver egna aktiviteter utifrån Cykelfrämjandets målsättning.
Alla medlemmar tilldelas ortskrets geografiskt. De aktiva ortskretsarnas geografiska täckning skall
tillsammans omfatta hela landet. Medlem kan på begäran ändra sin kretstillhörighet
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Organisation Cykelfrämjnadet
Cykelfrämjandet
Distrikt och ortsktretsar

Medlemmar tillhör distrikt/
ortskrets

Medlemmar i
cykelfrämjandet

Medlemmar registreras
direkt till Cykelfrämjandet

Kongress

Högsta beslutande instans

Styrelse utsedd av
kongress

Verkställer kongressbeslut

§ 4 Medlemskap och årsavgifter
Cykelfrämjandets, medlemmar utgörs av:
• ordinarie medlemmar (huvudmedlemmar), vilka erlägger av kongress fastställd årsavgift.
• familjemedlemmar, som avser ytterligare personer i familjehushåll med minst en ordinarie
medlem. Årsavgift för familjemedlem fastställs av kongress.
• ungdomsmedlemmar, som gäller för personer t o m det år de fyller 26 år och är folkbokförda
på egen adress. Årsavgift för ungdomsmedlem fastställs av kongress.
• hedersmedlemmar, vilka efter förslag av styrelsen utses av kongress. Hedersmedlem
erlägger inte någon årsavgift.
• Rabatter och kampanjerbjudanden beslutas enligt av styrelsen fastställda regler.

§ 5 Medlems uteslutning
Medlem som efter avisering om förnyelse av medlemskap och som inte före den 15 mars det år för
vilket medlemskapet gäller betalat den fastställda avgiften avförs (utesluts) som medlem.
Medlem, som uppsåtligen bryter mot stadgar eller genom ord eller handling avsiktligt försökt skada
eller skadat Cykelfrämjandet och dess intressen, kan efter beslut av riksstyrelsen uteslutas.
Riksstyrelsen skall dessförinnan ha efterhört ortskretsens uppfattning i ärendet.
Pågår polisiär/rättslig utredning avseende ärende som kan vara till men för Cykelfrämjandets
verksamhet avstängs vederbörande tills dom har fallit varefter uteslutning automatiskt sker om
skyldighet ansetts föreligga.
Medlem som uteslutits kan ej återkräva hela eller delar av erlagd medlemsavgift.
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§ 6 Beslutande instanser
Cykelfrämjandets beslutande instanser är kongress, extra kongress och styrelse.

§ 7 Styrelse
Cykelfrämjandets styrelse består av:
Ordförande samt övriga styrelseledamöter till av kongress beslutat antal.
•
•
•
•

ordföranden väljs av kongress för en tid fram till nästa kongress.
övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år.
styrelsen utser inom sig vice ordförande.
styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, eller på dennes uppdrag, eller då minst
5 ledamöter så begär.
• kallelse till styrelsemöte skall vara skriftlig och utsänds senast 14 dagar före sammanträdet.
• styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande, varav minst en
skall vara ordförande eller vice ordförande..
• beslut fattas med enkel majoritet.
• vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
• styrelse kan utse adjungerande ledamöter till det antal som de beslutar om. Adjungerad
ledamot har inte rösträtt inom styrelsen.
• vid styrelsens sammanträden skall protokoll.
För alla uppdrag krävs medlemskap i Cykelfrämjandet

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen handhar, förvaltar, fastställer och beslutar i Cykelfrämjandets intresse enligt stadgar och
på kongresser fattade beslut.

§ 9 Verkställande utskott (VU)
Styrelsen utser inom sig ett VU bestående av det antal ledamöter styrelsen själv beslutar om VU:s
befogenheter beslutas av styrelsen.
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§ 10 Kommittéer, ortskretsar och distrikt
Styrelsen får bland Cykelfrämjandets medlemmar utse kommitterade för särskilda utredningar och
uppdrag samt för att organisera ortskretsar och distrikt för främjande av föreningens syften.

§ 11 Revisorer
För granskning av Cykelfrämjandets räkenskaper och förvaltning utser kongressen två revisorer och
två suppleanter.
Revisorn och suppleanterna utses för tiden fram till nästa kongress.

§ 12 Valberedning
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter skall förberedas
av en valberedning bestående av minst tre medlemmar, vilka utses av kongressen för en tid av två
år.
Valberedningens förslag på kandidater till förtroendeposter i styrelsen skall inför kongress vara
kansliet tillhanda senast 30 dagar före beslutad kongressdag. Styrelsen äger avgöra tidpunkt för
anmälan till kansliet inför extra kongress om den inkallats för att fatta beslut avseende
förtroendepost (-er) i styrelsen.

§ 13 Verksamhets och räkenskapsår
Cykelfrämjandets verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1 jan till 31 dec.
Bokslut och revision skall vara utförd senast 1 april.

§ 14 Allmänna sammanträden
Allmänna sammanträden är dels ordinarie kongressen, dels extra kongress

§ 15 Kongress
Kongressen är Cykelfrämjandets högsta beslutande instans.
Ordinarie kongress skall avhållas varje år och före utgången av april månad.
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§ 16 Kongress och motion till kongress
Vid kongressen skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fastställande av röstlängd.
Fråga om kongressen är i laga ordning utlyst.
Val av ordförande för kongressen.
Val av sekreterare för kongressen.
Val av två personer att jämte ordföranden justera kongressprotokollet.
Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året.
Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
Fastställande av resultat- och balansräkning för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under samma tid.
Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.
Behandling av Cykelfrämjandets verksamhetsinriktning och de ekonomiska
förutsättningarna för kommande period.
Fastställande av årsavgifter.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
Val av ordförande i Cykelfrämjandets styrelse.
Val av ledamöter i Cykelfrämjandets styrelse.
Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av valberedning.
Övriga frågor.

Motion, som önskas behandlad på kongressen, skall skriftligen, försedd med motivering, vara
inlämnad till kansliet senast 45 dagar före fastställd kongressdag.
Kongressen kan fatta bindande beslut endast i fråga som anmälts vid utsändandet av
kongresshandlingarna.

§ 17 Extra kongress
Extra kongress äger rum då styrelsen så beslutar eller då minst 10% av medlemmarna gjort skriftlig
framställan därom till styrelsen.
Extra kongress skall då hålla inom 8 veckor från det datum då framställningen inkommit till
styrelsen. Endast fråga/-or för vilken sammankallande skett får behandlas vid denna kongress.
Extra kongress kan genomföras på distans, dvs. utan att ombuden samlas. Huruvida en extra
kongress kan genomföras som distanskongress skall framgå då den beslutas av styrelsen eller
begärs av medlemmar.
Distanskongress
Vid distanskongress sänder styrelsen kallelse med beslutsunderlag, eventuellt efter föregående
remiss, till kretsarna som vidarebefordrar denna till ombuden.
Av kretsarna utsedda ombud skall inom fyra veckor sända sina röster till den adress som angivits i
kallelsen.
Rösterna sammanräknas av styrelsen, som upprättar beslutsprotokoll för distanskongressen.
Beslut vid distanskongress skall godkännas och protokollföras vid efterföljande kongress.
Ärenden vid distanskongress bör begränsas till enkla ja/nej-frågor som inte kräver debatt.
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§ 18 Kallelse till kongress
Kallelse till kongress utsänds till styrelseledamöter och ortskretsar samt annonseras i datamedia
tillgängligt för allmänheten och om så är möjligt i medlemstidningen.
Detta skall ske senast 90 dagar före ordinarie kongress och 4 veckor innan extra kongress.
Föredragningslista och förslag från styrelsen, motioner samt övriga erforderliga handlingar skickas
ut till styrelseledamöter, distrikt och ortskretsar senast 30 dagar före kongressen.

§ 19 Deltagande i kongress och rösträtter
I kongress deltar ett eller flera ombud för varje ortskrets. Varje ombud har en röst.
Fördelning av kretsombud:
• varje krets har rätt till ett ombud
• ytterligare 25 ombud fördelas bland kretsarna i proportion till antalet medlemmar (räknat vid
utgången av närmast föregående kalenderår)
• för varje ombud utses också en ersättare som ersätter ordinarie ombud om denne skulle få
förhinder att deltaga
• ombud och ersättare får endast utses inom den krets de skall representera
Medlem i Cykelfrämjandets styrelse och revisorer har rätt att deltaga i kongress med yttranderätt
och förslagsrätt men utan egen rösträtt.
Enskild medlem äger rätt att närvara vid kongress men då utan rösträtt.
Styrelsen beslutar om hur kostnaden för kongress skall täckas, med hänsyn tagen till att alla kretsar
skall ges möjlighet att deltaga på lika villkor.
Namn på utsedda ombud till kongress och ersättare inom varje enskild krets skall anmälas skriftligt
till kansliet senast en kalendervecka före kongress. Protokoll från styrelsemöte, där beslut om
kongressombud framgår, skall medföras till kongressen.
För att fatta beslut krävs enkel majoritet. Undantag är ärenden enligt § 20 och 21. Ordföranden har
alltid utslagsröst vid lika röstetal, utom vid personval då lotten avgör.

§ 20 Stadgar, stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut fattas om ändringen vid två på varandra följande
kongresser. Den ena av dessa skall vara ordinarie kongress.
För att beslutet skall anses vara giltigt behövs 2/3 majoritet av det vid varje kongress representerade
röstetalet.
Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas in av styrelsen, av ortskrets eller av enskild medlem.
Ortskrets och enskild medlem går till väga enligt §16, motion som önskas behandlad vid kongress..

§ 21 Föreningens upplösning
För upplösning av Cykelfrämjandet behövs beslut vid två på varandra följande ordinarie kongresser.
Styrelsen väcker förslaget och detta skall senast 60 dagar före vardera kongressen ha delgivits
medlemmarna.
För att beslutet skall anses vara giltigt behövs 2/3 majoritet av det vid varje kongress representerade
röstetalet.
Om Cykelfrämjandet upplöses skall beslut fattas vid den sista av de två kongresserna hur man skall
förfara med föreningens medel.
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