
Bilaga 

Extra allmänt sammanträde den 12 november 2019 

 

Stadgar för  
Cykelfrämjandets ortskrets i Storstockholm 
 
 
§ 1 Kretsens syfte och verksamhetsområde 
 
Kretsens syfte är att på det lokala planet verka i enlighet med Cykelfrämjandet, 
Cyklisternas Riksförenings syften. 

 
Storstockholmskretsens geografiska upptagningsområde är Stockholms Län. 
 
 
§ 2 Medlemmar 
 
Medlemmar i kretsen är de medlemmar i Cykelfrämjandet som bor inom kretsens 
verksamhetsområde. Härtill kommer medlemmar som bor på annat håll, men begärt 
att få tillhöra kretsen. Undantag gäller för de medlemmar inom verksamhetsområdet 
som på egen begäran begärt att tillhöra annan krets. 
 
 
§ 3 Styrelse 
 
Kretsens angelägenheter handhas av en bland kretsens medlemmar utsedd styrelse. 
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, vald för sig, samt det antal 
ledamöter och suppleanter som bestäms av årsmötet, dock sammanlagt minst tre 
ledamöter inkl ordförande. Halva antalet ledamöter och suppleanter avgår varje år. De 
kan då omväljas. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om arbetsfördelningen 
inom styrelsen. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 
 
 
§ 4 Valberedning 
 
Vid årsmötet väljs två personer att utgöra valberedning.  
En suppleant utses. Valberedningen utses för ett år i taget. 
 
 
§ 5 Revisionsberättelse, räkenskapsår och verksamhetsberättelse 
 
Vid årsmötet väljs en revisor och en revisorsuppleant. Revisorn skall granska 
styrelsens förvaltning och kretsens räkenskaper. 

● Räkenskapsåret löper per kalenderår. 
● Räkenskaperna skall avslutas senast en månad efter räkenskapsårets slut, och 

revisionsberättelsen skall föreligga vid årsmötet. 
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I verksamhetsberättelsen redogör kretsen för sin verksamhet under året, genomförda 
aktiviteter, antal deltagare och plats för aktiviteter skall framgå. 
 
 
§ 6 Allmänna sammanträden 
 
Allmänna sammanträden är: 
årsmöte och extra allmänt sammanträde. 
 
 
§ 7 Årsmöte 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma 

1. Justering av röstlängd 
2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 
3. Val av ordförande för sammanträdet 
4. Val av sekreterare för sammanträdet 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll 
6. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse) 
7. Revisorns berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna 
10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år 
11. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter 
12. Val av revisor och revisorsuppleant 
13. Val av valberedning 
14. Val av ombud till riksföreningens allmänna sammanträde 

 
Fråga som önskas behandlad på årsmötet skall, skriftligen vara styrelsen tillhanda 
senast sju dagar före årsmötet. 
 
Förslag till val av styrelseledamöter och andra funktionärer skall vara valberedningen 
tillhanda senast sju dagar före årsmötet. 
 
 
§ 8 Extra allmänt sammanträde 
 
Extra allmänt sammanträde äger rum när styrelsen så beslutar. Styrelsen är också 
skyldig att utlysa extra allmänt sammanträde då minst 30 medlemmar eller minst en 
tredjedel av kretsens totala medlemmar så begär. 
 
 
§ 9 Kallelse till allmänt sammanträde 
 
Kallelse till allmänt sammanträde sker genom annonsering på lämpligt sätt och genom 
skriftlig kallelse till kretsens medlemmar senast 14 dagar före sammanträdesdagen. 
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§ 10 Rösträtt 
 
Medlem, som erlagt stadgad medlemsavgift vid sammanträdestillfället är 
röstberättigad vid allmänt sammanträde. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för vad i §§ 11 och 12 sägs angående 
stadgeändring och kretsens upplösning. Ordföranden har utslagsröst utom vid 
personval, då lotten avgör. 
 
 
§ 11. Stadgeändring 
 
För ändring av dess stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande allmänna 
sammanträden, varav minst ett skall vara årsmöte. Sammanträdena skall hållas med 
minst fjorton dagars mellanrum.  
 
För besluts giltighet erfordras minst 2/3 majoritet av de vid vartdera sammanträdet 
representerade röstetalen. 
 
 
§ 12. Kretsens upplösning 
 
Beslut om kretsens upplösning skall fattas på två på varandra följande årsmöten och 
på förslag som framlagts av styrelsen.  
 
För besluts giltighet fordras 2/3 majoritet av de vid vartdera sammanträdet 
representerade röstetalen. 
 
Vid kretsens upplösning, eller om verksamheten av annan anledning upphör, beslutar 
riksföreningen om disposition av befintliga tillgångar. 
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