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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2011 

Club Alfa Romeo Svezia håller årsmöte i enlighet med 14 § av föreningens stadgar. 

Datum och tid för årsmötet: lördagen den 26/11 kl 16:00 

Plats för årsmötet: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm 

Föreslagen dagordning 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista.  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2011.  

8. Revisionsberättelse för 2011. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2012. 

12. Ändring av föreningens stadgar enligt styrelsens förslag. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

14. Val på ett år av ordförande i föreningens styrelse. 

15. Fyllnadsval av ersättare på ett år för styrelseledamöter som avsagt sig 
fortsattt styrelseuppdrag för avslutad period. 

16. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse. 

17. Val av två revisorer för 2012.  

18. Val av ledamöter i valberedningen för 2012. 

19. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål. 

20. Övriga frågor. 



 

Verksamhetsberättelse för år 2011 

 

 

 

Styrelsen för Club Alfa Romeo Svezia 
avger följande verksamhetsberättelse för 2011 

Organisation 
Klubben  är  en  rikstäckande  ideell  förening  med  en  styrelse  och  lokala  aktivitetscentra. 
Verksamheten sammanhålls av de fyra verksamhetsområdena syd, väst, öst, nord samt Challenge 
som  ansvarar  för  Club  Alfa  Romeos  racingverksamhet.  Klubben  är  medlem  av  Svenska 
Bilsportförbundet är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Klubben är vidare medlem av 
Motorhistoriska Riksförbundet samt av Italienska Handelskammaren i Sverige. 

Styrelsen 
Styrelsens har under året haft följande ledamöter: 

Ordförande  Torbjörn Wulf, Bromma 

Sekreterare  Bo M. Hasselblad, Linköping 

Kassör  Mikael Grans, Solna 

Ledamot  Micha Forsgren Grönvalls, Stockholm 

Ledamot  Mikael Kahlin, Laholm 

Ledamot  Åke Nyberg, Täby 

Ledamot  Niclas Rosengren, Upphärad 

Ledamot  Robert Svensson, Svalöv 

Ledamot  Stefan Werner, Lerum 

Övriga funktionärer 
Klubben har också haft stöd av följande funktionärer, i bokstavsordning efter ansvarsområde: 

Annonsförsäljning – KB  Torbjörn Wulf 

Banmötesansvarig  Stefan Atterhall med assistans av banmötesgrupp 

CAR Challenge  Mattias Arvidsson 

Kansli/Medlemsregister  Under varierande perioder: 
Henrik Fleur, till 2011‐09‐25 
Ola Sjöswärd, från 2011‐09‐25 

Postorder  Henrik Selbo 

Redaktion – Klöverbladet  Staffan Erlandsson 
Thommy Lehrgrafven 

Revisorer  Håkan Andersson 
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Hans‐Peter Magnusson 

Valberedning  Björn Nilsson 
  Fredrik Sigbjörnsson 

Medlemmar 
Då medlemsregistret under året inte helt blivit helt uppdaterat avseende inkommande betalningar 
så innehåller det en antal medlemsposter som inte är kurranta. Därför vore en sammanställning av 
antalet medlemmar  för  tillfället  inte  tillförlitligt. Styrelsen väljer därför att detta år  inte  redovisa 
medlemantalets utveckling. 

Klubbverksamheten 
För verksamheten har styrelsen valt att redogöra för denna relaterat till de mål som angivits i 2011 
års verksamhetsplan som antogs av årsmötet 2010. Avsikten är att underlätta för medlemmarna att 
utvärdera verksamheten och styrelsens måluppfyllelse under året. 

Den  plan  som  antogs  vid  årsmötet  2010  hade  tre  verksamhetsinriktningar  som  skulle  ägnas 
speciell uppmärksamhet under 2011. De var; 

• utveckling av lokala och regionala mötesaktiviteter, 

• banmötesverksamheten, 

• Klöverbladet, och 

• arbete med klubbens organisation och struktur. 

 

PLAN  GENOMFÖRT  RESULTAT 

Aktiviteter 
Under 2011 kommer klubben 
att ansvara för eller delta vid 
ett antal aktiviteter. En 
kalender som visar hela årets 
stora, planerade händelser och 
aktiviteter kommer att 
publiceras i Klöverbladet och 
på andra lämpliga forum. 
Varje upplaga av KB kommer 
också att innehålla en 
uppdaterad kalender. 

Klubben har officiellt 
arrangerat eller deltagit i ett 
antal evenemang och träffar. 
Lokala initiativ till träffar eller 
arrangemang har stöttats 
genom ekonomiskt bidrag. 
Evenemangskalender har 
publicerats i KB men 
informationen till redaktören 
för att inkludera evenemang 
har brustit, varför kalendern 
ibland saknat planerade 
arrangemang. 

Målet har till stor del uppfyllts.
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Klubbträffar 
Som vanligt så arrangeras nya 
och fasta återkommande 
träffar i respektive region 
under 2011. Klubben har 
medel tillgängliga för att 
stödja verksamheten och kan 
ge bidrag för genomförande. 
Styrelsen kommer, för att 
underlätta initiativ från 
medlemmar, att ta fram en 
enkel handledning för att 
arrangera lokala träffar.  

Klubbträffar har genomförts 
på många orter och dessutom 
har många av dem genomförts 
där tidigare verksamhetsnivå 
varit låg. 

Som exempel kan nämnas 
lyckade arrangemang i Gävle 
och Hudiksvall, som tillkom 
efter medlemsinitiativ och där 
klubben bidrog med 
ekonomiska resurser. 

Dock har handledningen för 
att arrangera och genomföra 
träffar inte blivit färdig under 
året och kvarstår därför som 
en önskvärd åtgärd. 

Målet har till stora delar 
uppfyllts. 

Banmöten 
Stefan Atterhall kommer att ha 
det övergripande ansvaret för 
banmötesverksamheten under 
2011. Styrelsen föreslår att 4 
banmöten arrangeras även 
under 2011. 

Då en stor del av de 
medlemmar som regelbundet 
deltar vid klubbens banmöten 
redan innehar licens har 
behovet av dessa kurser 
minskat. Det kvarstår dock för 
nya medlemmar. 

Challenge‐serien kommer att 
genomföra ett antal tävlingar i 
samband med klubbens 
banmöten även under 2010. 
Ambitionen är att öka antalet 
deltagande klubbmedlemmar i 
Challenge. 

Fyra banmöten genomfördes 
på Gelleråsen, Kinnekulle vid 
två tillfällen och Mantorp. 

En licenskurs genomfördes i 
samband med första banmötet 
på Kinnekulle. 

Challengeserien har inte 
lyckats i strävan att öka 
deltagandet eller stimulera 
konkurrenskraftig racing. 
Däremot har det samarbete 
med vår norska systerklubb 
som inleddes i samband med 
Gelleråsen varit lyckat. 

Deltagarantalet vid våra 
banmöten fortsätter att vara 
vikande. 

Arrangemangen har 
genomförts med hög nivå på 
organisation och säkerhet. 

Målet är endast delvis 
uppfyllt. 
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Klöverbladet 
Klubbens medlemstidning 
Klöverbladet (KB) även under 
2011 att stå i fokus. 
Redaktionen föreslås fortsätta 
oförändrad under kommande 
år. För 2011 föreslås sex 
nummer med distribution i 
början/mitten av februari, 
april, juni, augusti, oktober, 
december. 

Tidningen har kommit ut med 
sex nummer med fortsatt hög 
kvalitet. 

Däremot har 
evenemangskalender som 
infördes inte fungerat som 
tänkt på grund av bristande 
information till redaktionen. 

Målet är till stora delar 
uppfyllt. 

Klubbens organisation och struktur 
Det är styrelsens förslag att 
kommande styrelse ägnar tid 
och energi åt att övergripande 
utvärdera nuvarande 
organisation. Den har ju delvis 
växt fram under årens lopp 
allteftersom behov uppstått. 
Denna organiska tillväxt har 
löst uppkommande uppgifter 
men har inte alltid samtidigt 
integrerats i en övergripande 
plan. Denna översyn av 
organisationen och strukturen 
kan komma att medföra att 
styrelsen inför nästkommande 
årsmöte lägger fram förslag till 
ändringar i klubbens stadgar. 
Styrelsen föreslår att även 
under 2011 inrättas en post 
som Vice Ordförande vilken 
tillsätts genom val i styrelsen, 
på samma sätt som posterna 
som kassör och sekreterare 
tillsätts. 

Ett förslag att ändra stadgarna 
för  att  tillåta  val  av  vice 
ordförande  föreläggs  detta 
årsmöte. 

Dessutom  lägger  styrelsen 
fram  ett  förslag  till  ersättning 
för styrelsearbete och för andra 
nyckelpersoner  inom 
organisationen  vid  detta 
årsmöte. 

I  övrigt  har  styrelsen  inte 
arbetat  med  styrelsens 
organisation och arbetssätt. 

Målet är delvis uppfyllt. 

Organisationen för 2011 
Styrelsen skall för 2011 bestå 
av ordförande samt lägst 4 och 

Styrelsen har haft ordförande 
samt 8 ledamöter. En ledamot 
avsade sig under hösten sitt 

Målet är uppfyllt. 
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högst 8 ledamöter.   styrelseuppdrag. 

Styrelsemöten 
Fyra schemalagda möten 
föreslås. Förutom schemalagda 
möten kommer styrelsen att 
hålla sådana ytterligare möten 
som kan komma att behövas. I 
görligaste mån skall protokoll 
och minnesanteckningar 
publiceras snarast i KB. 

Styrelsen har hållit fyra 
styrelsemöten samt informella, 
icke protokollförda 
telefonkonferenser vid flera 
tillfällen. Protokoll eller 
noteringar/rapport från 
styrelsemöten har rapporterats 
i KB då detta varit möjligt med 
hänsyn tagen till stopptid för 
material. 

Målet är uppfyllt. 

Postorderverksamheten 
För 2011 kommer Henrik Selbo 
att fortsätta arbetet med Club 
Alfa Romeos 
postorderverksamhet liksom 
Björn Nilsson fortsätter att 
driva Club Alfa Romeos 
boklåda. 

Verksamheterna har fungerat 
klanderfritt. 

Målet är uppfyllt. 

Internet 
Då styrelsen misslyckades med 
att genomföra detta projekt 
under 2010 kommer vi att 
fortsätta utvecklingen av 
klubbens användning av 
Internet. Medlemsregisteret 
samt möjligheten att betala, 
företrädesvis medlemsavgifter, 
via hemsidan, är den mest 
kritiska, och utmanande, 
aspekten i projektet. 

Styrelsen inledde arbetet och 
en arbetsgrupp under ledning 
av Robert Svensson tillsattes. 

Arbetet kom, av olika 
anledningar, inte att inledas på 
allvar förrän efter sommaren. 

En utvecklingplan och 
upphandlingsunderlag finns 
nu färdigt. 

Målet är inte uppfyllt. 

Kansli 
Kansliets funktioner måste 
struktureras och organiseras 
på ett sådant sätt att det kan 
fungera med en mindre 

Medlemshanteringen sköttes 
under året huvudsakligen av 
Henrik Fleur. Det är ett mycket 
tidskrävande uppdrag. 

Målet är inte uppfyllt. 
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arbetsinsats än vad som varit 
fallet under 2010. Styrelsen 
behöver utarbeta långsiktiga 
planer för en framtida lösning 
på kansliarbetet. Därför är det 
angeläget att planer och 
rutiner för kansliarbetet, 
såsom medlemshantering, tas 
fram under 2011. Detta arbete 
är delvis beroende av 
utvecklingen inom 
internetapplikationen enligt 
tidigare punkt. 

Ansvaret övertogs i september 
av Ola Sjöswärd. 

Arbetsbelastningen i samband 
med inkommande betalningar 
och svårighet att få data från 
PlusGirot i en användbar form 
innebar att ett antal 
betalningar av 
medlemsavgifter inte 
registrerades korrekt. 

Bristen på framsteg inom 
utvecklingen av 
internetapplikationen gav inte 
något positivt bidrag i detta 
sammanhang. 

Klubbens ekonomiska och finansiella styrning 
Styrelsen föreslår också att 
kassören tar fram underlag för 
en policy för klubbens 
ekonomiska och finansiella 
styrning. 

Under året har inte någon 
policy eller riktlinjer för 
klubbens 
ekonomiska/finansiella 
styrning tagits fram. 

Målet är inte uppfyllt. 

Ett stort tack! 
Styrelsen vill  åter  framföra  ett  stort  och varmt  tack  till  alla  som hjälper  till och  engagerar  sig  i 
klubbens  olika  aktiviteter.  Utan  de  insatserna  vore  det  inte  möjligt  att  driva  klubbens 
arrangemang. 

 

Stockholm november 2011 

 

 

______________________________________  ______________________________________ 

Torbjörn Wulf  Bo M. Hasselblad 
Ordförande  Sekreterare 
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Styrelsen för Club Alfa Romeo Svezia 
avger följande redovisning av föreningens ekonomi för 2011 

BALANSRÄKNING 
  Ingående 

balans 
Period  Utgående 

balans 

TILLLGÅNGAR 

Lager, postorder & litteratur  241 788  ‐57 195  184 593 

Kortfristiga fordringar  78 318  ‐12 864  65 454 

Kassa, bank & PG  541 098  453 796  994 894 

S:A TILLGÅNGAR  861 204  383 737  1 244 941 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

100‐årsfonden  ‐50 000  50 000  0 

Balanserad vinst och förlust  ‐698 870  ‐50000  ‐748 870 

S:A EGET KAPITAL  ‐748 870  ‐194 956  ‐748 870 

Kortfristiga skulder  ‐112 334  ‐188 782  ‐301 116 

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

‐861 204  ‐383 737  ‐1 049 985 

ÅRETS RESULTAT  0  ‐194 955  ‐194 955 
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RESULTATRÄKNING 
  2010  2011 

INTÄKTER  1 465 607  1 522 534 

KOSTNADER     

Direkta kostnader  ‐1 080 553  ‐1 033 224 

Bruttovinst  385 054  489 310 

Rörelsekostnader     

Resor och uppehälle  ‐44 081  ‐6 493 

Utställningar och mässor  ‐31 052  ‐6 500 

Övriga kostnader  ‐233 860  ‐270 974 

Övriga intäkter  0  0 

S:a rörelsens kostnader  ‐308 993  ‐283 967 

Resultat före 
avskrivningar 

76 060  205 343 

Finansiella intäkter  1 831  979 

Finansiella kostnader  0  ‐220 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA 
INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

77 891  206 102 

Skatter  4 676  ‐11 147 

NETTORESULTAT  73 215  194 955 

 
NOT: Årets resultat reflekterar förseningen i det planerade IT‐projektet för vilket 
150 000 kronor budgeterades för året. Under året gav projektet inte upphov till några 
kostnader. 



 

Resultatdisposition för år 2011 
 

 
 

RESULTATDISPOSITION 

Styrelsens förslag 
Styrelsen rekommenderar att årets resultat balanseras i ny räkning. 

Bakgrund och motiv 
Som förening har årsmötet endast att överföra årets resultat i ny räkning. Det finns för 
övrigt  inte  utrymme  till  andra  dispositioner  av  resultatet  förutom  eventuella 
avsättningar  till  särskilda  framtida  kostnadsposter.  Styrelsen  ger  inte  årsmötet  några 
sådana rekommendationer till avsättningar för identifierade ändamål. 



Revisionsberättelse för Club Alfa Romeo Svezia för år 2010/2011 
 
Undertecknade utsedda att revidera verksamheten i Club Alfa Romeo Svezia under verksamhetsåret 
2010/2011 får härmed efter fullgjort uppdrag redovisa vår granskning. 
 
De till oss lämnade omfattande underlagen för bokföringen i verifikat i form av huvudbok, 
verifikationer och verksamhetsberättelse har granskats enligt god revisionssed. Räkenskaperna har 
förts med stor noggrannhet och ger en utförlig bild av verksamheten. 
 
Föreningens kassör har under året varit Mikael Grans. 
Redovisningen har under året utförts av Södermalms Redovisningsbyrå, Stockholm. 
 
Inga styrelsearvoden har utgått. 
 
Årets verksamhet har har omsatt 1 522 533,54 och resulterat i ett överskott på 194 955,95. 
 
Att verksamheten bedrivs helt ideellt och med stor mångfald i inriktningen borde inebära stora 
svårigheter. Styrelsen har trots detta upprätthållit en mycket god kontakt med verksamheten inte minst 
genom eget aktivt deltagande i genomförda aktiviteter och ambtiös uppföljning. 
 
Vi finner ingen anledning till anmärkning mot vare sig bokföring eller verksamheten i övrigt eftersom 
allt befunnits i god ordning och tillstyrker därför: 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen år 2010/2011 samt 
 
att utgående resultat förs i ny räkning 
 
 
 
Stockholm/Linköping 2011-11-22 
 
 
 
 
Håkan Andersson   Hans-Peter Magnusson 
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Styrelsen för Club Alfa Romeo Svezia 
föreslår följande verksamhetsplan för 2012

Prolog 
Styrelsen  för  2011  har  utarbetat  den  verksamhetsplan  som  presenteras.  Årsmötet  har  att  ta 
ställning  till  den  inriktning  av  klubbens  verksamhet  som  föreslås.  Den  föreslagna 
verksamhetsplanen har  formulerats  i övergripande  termer och  specifika  insatser  inte definierats 
inom  alla  verksamhetsområden.  Sittande  styrelse  anser  att  ansvaret  för  detaljplanering  och  
genomförande  av  de  beskrivna  åtgärderna  bör  genomföras  av  den  styrelse  som  tillträder  i 
samband med årsmötet. Därmed ges största möjlighet att styrelsen framgångsrikt kan genomföra 
planen. 

Då verksamhetsplanen för klubben inkluderar ett antal punkter som är statiska i den bemärkelsen 
att  de  är  insatser  som  är  kontinuerligt  pågående  har  styrelsen  för  2012  valt  att  summariskt 
inkludera dessa. Samtidigt har styrelsen valt ett mindre antal insatsområden inom vilka vi föreslår 
blir föremål för speciell koncentration av styrelsen under 2012. Dessa utvecklas i mer detalj i början 
av  planen. Därefter  följer  beskrivningen  av  det  löpande  arbetet  som  utgör  en  del  av  varje  års 
verksamhetsplan. 

De områden som  presenterade planen har tre verksamhetsinriktningar som kommer att prägla en 
stor del av styrelsens arbete under 2011. De är; 

• medlemshanteringssystem och webbplattform, 

• utveckling av banmötesverksamheten, och  

• utvidgat internationellt samarbete. 

De  följande  punkterna  ger  mer  information  om  de  specifika  insatser  styrelsen  föreslår  för 
kommande verksamhetsår: 

Medlemshantering och webbplattform 

Detta  är  ett  projekt  som  styrelsen  och  organisationen  kring  den  misslyckats  att  genomföra. 
Medlemshanteringen  och  därmed  associerade  betalningslösningar  är  kritiska  hinder  för  detta 
projekt som måste lösas innan arbete med webbplattformen påbörjas. 

Styrelsen beslutade under 2011 att ekonomiska resurser måste tillföras för att projektet skall kunna 
drivas framåt med tillförlitlighet. Ett upphandlingsunderlag är i det närmaste färdigt och kommer 
att användas i samband med en upphandling som kommer att genomföras under våren 2012.  

Styrelsen anser denna punkt vara den mest kritiska för 2012 och uppmanar inkommande styrelse 
att ägna all kraft åt projektets genomförande. 
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Utveckling av banmötesverksamheten 

Styrelsen  ser  ett behov  av  att  finna vägar  för denna verksamhet att utvecklas. Detta  inkluderar 
klubbens  tävlingsverksamhet, Alfa Romeo Challenge. Deltagandet  i våra banmöten har visat en 
vikande trend och Challengeserien har under ett flertal år misslyckats att utvidga antalet deltagare 
vilket fortsätter att vara väldigt lågt. Då deltagandet också är uppdelat på ett flertal klasser innebär 
det att det i många fall inte blir fler en två eller tre bilar i varje klass.  

Styrelsen  föreslår  att  en  grupp  tillsätts  som  har  som  uttryckligt  mål  att  utvärdera 
banmötesverksamhetens utveckling och föreslå konkreta åtgärder eller förändringar för att uppnå 
större  deltagande  i  den  vanliga  banmötesverksamheten  samt  öka  attraktionskraften  i 
Challengeserien och därmed intresset för och deltagandet i den. 

Internationellt samarbete 

Under 2011 har ett utvidgat samarbete med den norska Alfa Romeo‐klubben utvecklats i samband 
med  vårt  banmöte  på  Gelleråsen.  Sedan  tidigare  har  vi  goda  relationer  med  vår  danska 
systerklubb och under 2011 deltog även den finska klubben vid Skokloster i maj. 

Det är styrelsens uppfattning att det är i klubbens intresse att fortsätta att utveckla samarbetet med 
våra systerklubbar i Danmark, Finland och Norge inom flera områden. En ambition skulle kunna 
vara att utvidgar antalet tillfällen då vi har gemensamma arrangemang eller bjuder in klubbarna 
att delta i våra arrangemang. 

Det skulle, under 2012, eventuellt kunna vara intressant att kalla till en gemensam konferens där 
deltagare  från  styrelserna  för  dessa  klubbar  träffas  för  att  utarbeta  en  strategi. Om  detta  skall 
realiseras är det möjligt att Club Alfa Romeo Svezia behöver ta initiativet.  

I en förlängning, när ett etablerat nordiskt samarbete är etablerat, kan det vara intressant att mer 
formellt utvidga samarbetet även till systerklubbar på kontinentala Europa. Styrelsen finner dock 
att detta troligen inte kommer att kunna genomföras under 2012. 

Återkommande punkter 

Organisationen för 2012 

Styrelsen  kommer  för  2012  att  bestå  av  ordförande  samt  lägst  4  och  högst  8  ledamöter. 
Valberedningen presenterar separat sitt förslag till styrelsens sammansättning för 2012. 

Styrelsemöten 

Styrelsen kommer under året att hålla så många protokollförda möten som anses nödvändiga för 
att  uppfylla  styrelsens  uppdrag.  En  mötesplan  med  fyra  schemalagda  möten  kommer  att 
fastställas  vid  styrelsens  konstituerande  möte.  Protokoll  eller  summering  av  styrelsemöten 
kommer att rapporteras i Klöverbladet när det är praktiskt genomförbart. 

Aktiviteter 

Även under 2012 kommer klubben att ansvara för eller delta vid ett antal aktiviteter. Planering för 
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dessa kommer att ske vid styrelsens första möte. 

Klubbträffar 

Som vanligt så arrangeras nya och  fasta återkommande  träffar  i de olika regionerna under 2012. 
Klubben har medel tillgängliga för att stödja verksamheten och kan ge bidrag för genomförande.  

Klöverbladet 

Klubbens medlemstidning Klöverbladet (KB) även under 2012 att vara en viktig del av klubbens 
verksamhet. Redaktionen föreslås fortsätta oförändrad under kommande år. 

Även  för  2012  kommer  sex  nummer med  distribution  i  början/mitten  av  februari,  april,  juni, 
augusti, oktober och december att publiceras. 

Postorderverksamheten 

För  2012  fortsätter  verksamheten  oförändrad  med  Henrik  Selbo  som  ansvarig.  Björn  Nilsson 
fortsätter att driva klubbens viktiga bokförsäljning, Club Alfa Romeos boklåda. 

Kansli 

Kansli, i bemärkelsen medlemshanteringen, kommer att hanteras av Ola Sjöswärd. 

 

Som  vanligt  så  är  klubben  beroende  av  frivilliga  insatser,  oavsett  om  det  gäller  bidrag  till 
klubbtidningar, hemsidan eller stöd och hjälp att arrangera klubbträffar runt om i landet. Har du 
en idé du vill genomföra eller kanske bara vill ställa upp och hjälpa till? Eller tips på vad vi borde 
göra? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, vi tar emot din hjälp med glädje! 

 

Stockholm november 2011 

 

För styrelsen: 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
Torbjörn Wulf  Bo M. Hasselblad 
Ordförande  Sekreterare 



 

Budget för år 2012 

 
 

 

 

STYRELSEN FÖR CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 
FÖRESLÅR FÖLJANDE BUDGET FÖR 2012 

 
  Utfall 2011  Budget 2012 

INTÄKTER  1 522 534  1 261 000 

KOSTNADER     

Direkta kostnader  ‐1 033 224  ‐860 000 

Bruttovinst  489 310  401 000 

Rörelsekostnader     

Resor och uppehälle  ‐6 493  ‐7 000 

Utställningar och mässor  ‐6 500  ‐10 000 

Övriga kostnader  ‐270 974  ‐356 000 

Övriga intäkter  0  0 

S:a rörelsens kostnader  ‐283 967  ‐373 000 

Resultat före 
avskrivningar 

205 343  28 000 

Finansiella intäkter  979  7 500 

Finansiella kostnader  ‐220  0 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA 
INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

206 102  35 500 

Skatter  ‐11 147  ‐5 500 

NETTORESULTAT  194 955  30 000 
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STYRELSEFÖRSLAG 

TILL:  CLUB ALFA ROMEO SVEZIAS ÅRSMÖTE 2011 

FRÅN: STYRELSEN 

ÄRENDE: ERSÄTTNINGAR FÖR NYCKELPERSONER I KLUBBEN 

DATUM: 2011-11-19 

 

BAKGRUND OCH MOTIV 

I revisionberättelsen för verksamhetsåret 2010 föreslog revisorerna att styrelsen 
utvärderade huruvida nyckelpersoner inom klubben skulle uppbära ersättning för det 
arbete som de lägger ned. Upphovet till diskussionen var de svårigheter som uppstod i 
samband med att klubbens tidigare kassör valde att inte kandidera till omval. Det 
innebar, förutom en betydande störning i klubbens löpande verksamhet, en hel del 
extra kostnader som direkt kunde hänföras till kassörens val att avsluta sitt 
styrelseengagemang efter sex års tjänst. 

Rekryteringen av en ny kassör var utomordentligt svårt och styrelsen nödgades 
under verksamhetsåret 2009-2010 tillgripa nödlösningar för att klubbens löpande 
verksamhet inte skulle äventyras. Sålunda inträdde sekreteraren som kassör under en 
period varefter den av styrelsen utsedde vice ordföranden övertog ansvaret. 

Därför föreslog revisorerna att klubben, genom styrelsen, formulerade en 
ersättningsmodell som skulle underlätta rekrytering av ny styrelseledamöter samt 
också stimulera till aktivt deltagande i styrelsens löpande arbete. 

Av den anledningen lämnar styrelsen följande förslag till beslut vid årsmötet 2011-
11-26; 

SYYRELSENS FÖRSLAG 

Styrelsen förslår att årsmötet beslutar att från och med verksamhetsåret 
2011/2012 ersätta nyckelpersoner inom klubben. 

Styrelsen har diskuterat frågan ingående och kom till beslut att detta innebär att 
innehavare av följande positioner bör uppbära ersättning på olika nivåer; 

• Ordförande, sekreterare samt kassör inom styrelsen, 
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• Övriga styrelseledamöter, 

• Medlemshanterare, och 

• Banmötesansvarig 

Styrelsen beslutade att posterna som ordförande, sekreterare och kassör bör ersättas 
med 8 000 kronor brutto per år, övriga styrelseledamöter bör erhålla en ersättning av 
4 000 kr/år. Den ansvarige för medlemshanteringen liksom banmötesansvarige bör 
erhålla 6 000 kr/år vardera. Ersättningarna för styrelseledamöter bör fördelas med 
femtio procent för deltagande i styrelsemöten och femtio procent vid fullgjort 
verksamhetsår. 

För medlemsansvarige och banmötesansvarige bör ersättningen utgå i efterskott vid 
bokföringsårets slut och fullgjort uppdrag. 

Metoden för utbetalning av denna ersättning kräver fortsatt utredning och 
styrelsen begär årsmötets delegation att finna lämpligt sätt för betalning av föreslagen 
ersättning och därefter genomföra denna. 



 

 

INKOMNA MOTIONER 
 

TILL:  CLUB ALFA ROMEO SVEZIAS ÅRSMÖTE 2011 

FRÅN: STYRELSEN 

ÄRENDE: INKOMNA MOTIONER 

DATUM: 2011-11-19 

 

MOTIONER 

Under året har en motion inkommit från Peter Alfredsson. Motionen till årsmötet 
är följande: 

Han föreslår införande av ett årskort för banmöten som, genom betalning i bröjan 
av säsongen, berättigar innehavaren till deltagande vid samtliga av klubben arrangerade 
banmöten. Motionären föreslår att detta kort skall ge en lägte total kostnad än den 
samlade avgiften för samtliga banmöten. Förslagsställaren anger SEK 2 000:- och att 
inplastade kort skall distribueras vid klubbens första banmöten, vanligen på 
Gelleråsen. 

 

STYRELSENS UTLÅTANDE 

Styrelsen tillstyrker inte förslaget av följamde anledningar.  

Banmötesverksamhetens insatser måste i första hand inrikta sig på att öka antalet 
unika deltagare vid våra banmöten snarare än att rabattera deltagande för de som 
besöker mer än ett banmöte. Systemet har också tidigare funnits och var då inte 
speciellt framgångsrikt. Antalet säsongkort som såldes var litet och krävde en hel del 
administration som inte rättfärdigades av ökat antal deltagare. Banmötesgruppen, 
genom Stefan Atterhall, är konsulterad i detta ärende och håller med om styrelsen 
ställningstagande. 

 



 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 

 
 

Valberedningen gör följande förslag till årsmötet 2011‐11‐26: 

Val av ordförande för ett år 
Torbjörn Wulf– Bromma – Ny/omval som ordförande 

Fyllnadsval av styrelseledmot för ett år: 
Gunnar  Sundgren  – Umeå  – Nyval  (Ersätter Robert  Svensson  som under  2011  avsagt  sig 
uppdraget) 

Val av styrelseledamöter för två år 
Charlotte Jacobsson – Stallarholmen ‐ Nyval 
Mikael Grans – Solna ‐ Omval 
Åke Nyberg – Täby ‐ Omval 
Stefan Wener – Lerum ‐ Omval 

Val av två revisorer för ett år 
Håkan Andersson – Farsta – Omval  
Anders Hellberg – Linköping – Nyval  

Val av valberedning för ett år 
Årsmötet  väljer  valberedning  för  kommande  år.  Valberedningen  skall  bestå  av  två 
ledamöter, varav en skall utses till dess ordförande. 
 
 
Valberedningen Club Alfa Romeo 
Björn Nilsson / Fredrik Sigbjörnsson 
 



STADGAR 

för den ideella föreningen Club Alfa Romeo Svezia med hemort i Stockholm, bildad 1956. 
Dessa stadgar antagna vid årsmötet 2004-11-27, reviderade vid årsmöten 2006-11-25,  2008-11-29 och 2011-11-26.  

Kapitel 1.  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 §  Ändamål  
Club Alfa Romeo Svezia – i dessa stadgar kallad ”Föreningen” eller ”CAR” – har till ändamål att hjälpa 
medlemmarna till ökade kunskaper om Alfa Romeos historia, bilarnas konstruktion, funktion och rätta handhavande, 
samt att verka till nytta och nöje för medlemmarna. Det skall vidare vara klubbens strävan att göra varje medlem till 
en skicklig och ansvarskännande bilförare.  
Föreningen ska ge medlemmarna en värdefull fritidssysselsättning, utbilda funktionärer och aktiva, verka för höjande 
av trafikkulturen samt stimulera den fordonstekniska utvecklingen.  

2 §  Organisation  
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.  

3 §  Tillhörighet  
Föreningen är medlem i Svenska Bilsportförbundet (SBF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund 
(RF).  
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) under RF inom vars område föreningens hemort är 
belägen samt det bilsportdistriktsförbund (BDF) under SBF där föreningens hemort är belägen.  
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan.  
På begäran av RF eller SBF-, BDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till 
förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  

4 §  Beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är årsmötet och extra årsmöte. När årsmöte ej är samlat, är föreningens styrelse 
beslutande organ.  

5 §  Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.  

6 §  Verksamhets- och räkenskapsår  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 31 oktober.  

7 §  Stadgetolkning m.m.  
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall avgörs frågan av styrelsen.  

8 §  Ändring av stadgar  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.  

9 §  Upplösning av föreningen  
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra ordinarie årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster.  
Beslut om disposition av föreningens tillgångar ska fattas vid det sista av båda ovan nämnda årsmöten.  



Kapitel 2.  FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

10 §  Medlemskap  
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.  
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens 
ändamål eller intressen.  
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.  
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet 
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.  
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.  

11 §  Utträde  
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller till den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.  
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.  

12 §  Uteslutning m m  
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen 
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen.  
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.  
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att 
yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen därför redovisas 
samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen tillställas den berörde.  
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre 
veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.  

13 §  Medlems rättigheter och skyldigheter  
Medlem; 

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
 har rätt till information om föreningens angelägenheter,  
 skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i Kapitel 1. 3 §  nämnda 

organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.  
 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, och 
 skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.  

Kapitel 3.  ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE  

14 §  Tidpunkt, kallelse  
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av december månad på tid och plats som 
styrelsen bestämmer.  
Kallelse till årsmötet, jämte föreslag till föredragningslist, skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas 
medlemmarna, eller kungöras i föreningens medlemstidning Klöverbladet (KB). Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig 
betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.  
Verksamhets-och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka 
före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  

15 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet  
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  



Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge 
skriftligt yttrande över förslaget.  

16 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet  
Medlem som har betalat vid årsmötet förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte.  
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.  

17 §  Beslutförhet  
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  

18 §  Beslut och omröstning  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.  
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald 
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.  
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.  
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han 
är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
Beslut bekräftas med klubbslag.  

19 §  Valbarhet  
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får 
dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.  

20 §  Ärenden vid årsmötet  
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.  
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.  
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
5.  Fastställande av föredragningslista.  
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  
7.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.  
8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10.  Fastställande av medlemsavgifter.  
11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ 

räkenskapsåret.  
12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
13.  Val på ett år av ordförande i föreningens styrelse.  
14.  Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse.  
15.  Val av två revisorer för en tid av ett 1år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta.  
16.  Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1år, av vilka en skall utses till ordförande.  
17.  Övriga frågor.  

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i 
kallelsen till mötet.  

21 §  Extra årsmöte  
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.  



Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade 
medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.  
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två 
månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas 
medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i KB.  
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt 
föregående stycke.  
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.  
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.  

Kapitel 4.  VALBEREDNINGEN  

22 §  Sammansättning, åligganden  
Valberedningen består två ledamöter valda av årsmötet varav en utsedd till ordförande.  
Valberedningen skall senast tio veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill 
kandidera för nästa mandattid.  
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.  

Kapitel 5.  REVISORER  

23 §  Revision  
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar.  
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.  
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.  

Kapitel 6.  STYRELSEN  

24 §  Sammansättning  
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt lägst 3 och högst 7 ledamöter.  
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.  
Avgår ordföranden före mandatperiodens utgång skall vice ordförande tillträda posten som ordförande. Posten som 
vice ordförande blir därvid vakant till nästkommande årsmöte eller extra årsmöte.  
Avgår kassör eller sekreterare före mandatperiodens utgång skall extra styrelsemöte sammankallas och ersättare för 
avgående post väljas en enlighet med föreskrifter för konstituerande styrelsemöte. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång skall denna post vara vakant till nästkommande årsmöte eller extra årsmöte, 
såvida ledamots frånträde inte innebär att styrelsen har färre än stadgeenligt antal ledamöter. I sådant fall skall extra 
årsmöte utlysas av ordföranden att och val av nödvändigt antal ledamöter genomföras. 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen 
ges yttrande- och förslagsrätt.  

25 §  Styrelsens åligganden  
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.  
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt 
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Styrelsen skall  

 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,  
 förbereda årsmöte,  
 verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 formulera föreningens långsiktiga finansiella mål ,och 
 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 



Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna 
uppgifter på ordföranden, sekreteraren och kassören.  
Ordföranden skall; 

 vara föreningens officiella representant, 
 leda styrelsens förhandlingar och arbete, 
 svara för föreningens långsiktiga strategiska utveckling, och 
 övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.  

Vice Ordföranden skall; 
• bistå ordföranden med de sysslor som åligger  ordföranden och som ordföranden från tid till annan 

delegerar till vice ordförande, 
• vid ordförandens frånvaro inträda som ordförande vid styrelsemöten, 
• vid ordförandens förhinder att fullgöra sina åligganden enligt dessa stadgar inträda i ordförandens plats och 

därmed åta sig det som ankommer ordföranden enligt dessa stadgar, och 
• ansvara för klubbens marknadsföring och spridande av information om klubbens verksamhet. 

Sekreteraren skall; 
 förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,  
 föra protokoll över styrelsens sammanträden,  
 se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att 

föreningens historia dokumenteras,  
 se till att fattade beslut har verkställts,  
 om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,  
 årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen, och  
 inom ramen för RF_s, vederbörande SF:s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt 

fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Kassören skall; 

 föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,  
 ansvara för och förvalta föreningens medel,  
 föra förteckning över klubbens inventarier som inte är att betrakta som förbrukningsinventerier,  
 svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,  
 årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,  
 utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,  
 se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,  
 i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, 

uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,  
 tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23 § , och  
 se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens tillhörigheter, av 

väsentligt värde, är försäkrade på ett betryggande sätt.  

26 §  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  ledamöter har begärt det.   
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För 
alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.  
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter 
följande sammanträdet.  
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.  



27 §  Överlåtelse av beslutanderätten  
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller 
annat organ eller till enskild medlem.  
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen 
härom.  

Kapitel 7.  TVIST  

28 §  Skiljeklausul 
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då 
annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall 
följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för 
kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, 
delas lika mellan parterna.  
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