
 

STADGAR FÖR SVENSKA JAGUARKLUBBEN  

Senaste ändring: årsmötet 2020 (konsoliderad april 2020) 

1. MÅLSÄTTNING OCH SÄTE 

1.1 Svenska Jaguarklubben är en ideell förening, som utan ekonomiskt vinstintresse och i 

kulturbevarande anda, skall sprida kunskap om Swallow, SS, Jaguar, Daimler och Lanchester. 

1.2 Med utgångspunkt i dessa märkens bilmodellers tradition skall klubben främja och stimulera 

intresset för att bevara, vårda och bruka dessa bilmodeller. 

1.3 Klubben har sitt säte i av styrelsen utsedd ort. 

2. KLUBBENS VERKSAMHET 

2.1 Klubben skall verka för den angivna målsättningen genom att 

1. samla medlemmarna till klubbmöten där det centrala klubbmötet är det årligen 

återkommande sommarmötet; Om det föreligger omständigheter som kan 

hänföras till begreppet Högre Hand och myndigheter utfärdar restriktioner som 

förhindrar genomförandet äger styrelsen rätt att ställa in sommarmötet. 

2. arbeta för att medlemmarna får råd samt teknisk och annan information om sina bilar; 

3. upprätthålla samarbete med andra in- och utländska bilklubbar samt övriga intressenter, 

vilka berör klubbens verksamhet; 

4. utge informativa publikationer såsom exempelvis klubbtidning och/eller elektroniska 

medier med ett varierat och intresseväckande innehåll 

5. regelbundet utge en medlemsmatrikel, bl a för att underlätta kontakten mellan 

medlemmarna 

6. på årsmötet anta hållbarhetspolicy att användas i klubbens verksamhet. 

3. MEDLEMSKAP 

3.1 Ordinarie medlemskap i klubben erhålles efter anmälan till styrelsen och efter betalning av 

gällande medlemsavgift. 

3.2 Genom beslut på föreningsstämma kan medlem antas som hedersmedlem. 

3.3 Klubben sparar person-, adress- och fordonsinformation om sina medlemmar i dataregister. 

Uppgifterna får dock endast användas i klubbverksamheten. 

3.4 Familjemedlemskap i klubben erhålles efter anmälan till styrelsen och efter betalning av 

gällande medlemsavgift. 

3.5 Familjemedlemskap innebär att varje familjemedlem upptas i medlemsmatrikel, åtnjuter de 

förmåner klubbens styrelse från tid till annan beslutar, samt har rösträtt på föreningsstämma. 

Familjemedlem skall ha familjeanknytning till ordinarie medlem och vara mantalsskriven på 

samma adress som den ordinarie medlemmen. 

 



4. BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN 

4.1 Högsta beslutande organ är föreningsstämma. 

4.2 Styrelsen leder klubben, verkställer beslut från föreningsstämma och fattar i övrigt beslut om 

klubbens löpande verksamhet samt svarar för klubbens löpande förvaltning. 

5. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

5.1 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.  

6. FÖRENINGSSTÄMMA 

6.1 Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje kalenderår senast under april månad på av 

styrelsen utsedd plats och tid eller via digitalt/virtuellt verktyg. Om det föreligger 

omständigheter som kan hänföras till begreppet Högre Hand och myndigheter utfärdar 

restriktioner som förhindrar genomförandet äger styrelsen rätt att skjuta upp 

föreningsstämman. Sittande styrelse kvarstår med fullt mandat till ordinarie föreningsstämma 

kan hållas, vilket ska ske skyndsamt efter det att omständigheterna tillåter det. 

6.2 Styrelsen kallar till föreningsstämma genom kallelse per post ställd till samtliga medlemmar 

alternativt genom kungörelse i klubbtidningen, minst fyra och maximalt tjugo veckor i förväg. 

Sker kallelse per post skall den adresseras till de adresser som finns upptagna i klubbens 

medlemsmatrikel. Styrelsens förslag, vilka skall behandlas på föreningsstämma, skall anges i 

kallelsen. Motioner avseende stadgeändring skall bifogas kallelse om de inkommit till 

kallelsens utsändande.  

6.3 Motioner till föreningsstämma skall ges in till styrelsen senast tre veckor före stämman. 

6.4 Motioner kan helt eller delvis vinna bifalla vid årsmötet. Motioner kan inte vinna bifall i större 

omfattning än de stadgeenligt har redovisats för medlemmarna innan årsmötet. Motioner som 

inkommit för sent eller förslag som lämnas under pågående föreningsstämma kan inte bifallas 

av föreningsstämman. Sådana motioner kan i mån av tid debatteras i den ordning de inkommit, 

efter behandling av övriga ärenden. 

Vad som anges om motioner i denna paragraf skall även gälla förslag från styrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 På föreningsstämma skall följande ärenden förekomma på dagordningen: 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman. 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. 

6. Justering av röstlängd. 

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst 

eller förlust. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för föregående verksamhetsår. 

10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 

11. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. 

12. Val av övriga styrelseledamöter. 

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 

14. Val av ledamöter i valberedningen (i förekommande fall). 

15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

16. Fastställande av medlemsavgift. 

17. Genomgång och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 

18. Övriga frågor. 

19. Mötets avslutande. 

6.6 Varje medlem äger en röst på föreningsstämma. Medlems rösträtt kan utövas av annan 

medlem som ombud genom skriftlig och dagtecknad fullmakt. Varje medlem som är 

närvarande vid föreningsstämma får dock endast vara ombud för en (1) frånvarande medlem. 

6.7 Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

stämmoordföranden utslagsröst. Personval ska ske slutet om så begärs. Vid behov skall vid 

personval ytterligare valomgång ske mellan de kandidater som inte uppnått egen majoritet. 

6.8 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen, revisorerna eller valberedningen så beslutar 

eller då minst en tiondel av medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma skall dock alltid 

sammankallas för det fall minst hälften av styrelseledamöterna, minst två ledamöter av 

valberedningen eller samtliga revisorer avgår eller eljest frånträder sina uppdrag. 

6.9 För extra föreningsstämma gäller vad som i dessa stadgar anges beträffande ordinarie 

föreningsstämma, med undantag för att den dagordning som anges i kallelsen till extra 

föreningsstämma skall gälla i stället för dagordningen angiven i punkt 6.5 ovan. 

 

 

 



7. REVISION 

7.1 På föreningsstämma utses två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Minst en av 

revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

7.2 Revisorer väljs för ett år i taget intill nästa föreningsstämma. 

7.3 Styrelsen skall, senast en månad före föreningsstämma, utan anmodan tillhandahålla 

revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll samt verksamhetsberättelse för 

föregående verksamhets- och räkenskapsår. 

7.4 Revisorerna skall när som helst under verksamhetsåret på begäran hos styrelsen erhålla tillgång 

till räkenskapsmaterial och styrelseprotokoll för erforderliga kontroller. 

8. STYRELSE OCH KLUBBREPRESENTANTER 

8.1 Klubbens styrelse skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter, vars antal bestäms på 

föreningsstämma. Antalet ledamöter skall vara minst fem. 

8.2 Ordinarie ledamöter är ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomisansvarig och övriga 

ledamöter. 

8.3 När ordföranden är förhindrad att närvara på styrelsemöte eller eljest utföra sitt uppdrag träder 

vice ordföranden in i dennes ställe. När någon av vice ordförande, sekreterare eller 

ekonomiansvarig har förhinder träder någon av de övriga ledamöterna, efter beslut av 

styrelsen, in i dessas ställe. 

8.4 Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande på styrelsemöte. 

8.5 Val av styrelseledamot sker för en mandatperiod om två år för tiden från ordinarie 

föreningsstämma och intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls två år därefter. 

Val av styrelseledamot för en mandatperiod om ett år kan ske om föreningsstämma så särskilt 

beslutar.  

  Ledamot kan vara ledamot i styrelsen under en sammanhängande period om maximalt åtta (8) år. 

Ledamot får inneha samma post i styrelsen under en sammanlagd tid om maximalt sex (6) år. 

Ordförande kan inte omväljas till annan post i styrelsen. När styrelseledamot utträtt ur styrelsen kan 

denne nyväljas till styrelsen igen vid den ordinarie föreningsstämma som inträffar tidigast två (2) år 

efter utträdet.  

8.6 Vid lika röstetal på styrelsemöte har ordföranden utslagsröst. 

8.7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordrar, 

dock minst fyra gånger årligen. 

8.8 Klubbrepresentanter inom Svenska Jaguarklubben utses av styrelsen. Förordnande som 

klubbrepresentant gäller till dess förordnandet upphävs av styrelsen. Klubbrepresentanter arbetar 

från sin hemort med aktiviteter för medlemmarna inom ett visst, av styrelsen definierat, 

geografiskt område. 



 

9. VALBEREDNING 

9.1 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Ledamot av valberedningen väljs för en 

mandatperiod om lägst ett och högst tre år. Nyval av ledamot av valberedningen skall ske vid 

ordinarie föreningsstämma de år då tidigare ledamots mandatperiod löper ut. 

9.2 Valberedningen skall, senast tre veckor före föreningsstämma, till styrelsen anmäla förslag på 

styrelseledamöter och revisorer, att väljas på föreningsstämman i fråga. 

9.3 För det fall hela styrelsen skulle avgå svarar valberedningen för klubbens löpande förvaltning 

beträffande nödvändiga och brådskande åtgärder till dess att extra föreningsstämma kunnat 

hållas. Valberedningen tecknar vid detta förhållande klubbens firma gemensamt. Om hela 

styrelsen avgår skall valberedningen genast sammankalla extra föreningsstämma. 

10. FIRMATECKNINGSRÄTT 

10.1 Klubbens firma tecknas av styrelsen. Därutöver tecknar ordföranden i förening med 

sekreteraren eller ekonomiansvarig klubbens firma. 

11. AVGIFTER 

11.1 Medlemsavgift för ordinarie medlem och familjemedlem fastställs av medlemmarna på 

föreningsstämma för fullt räkenskapsår och gäller för sådant räkenskapsår oavsett tidpunkten 

för medlems antagning. Medlemsavgift skall betalas när klubben så anfordrar. 

11.2 Hedersmedlem erlägger inte någon medlemsavgift. 

12. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

12.1 Medlem, som genom skriftlig anmälan till styrelsen begär att få utträda ur klubben, befrias 

omedelbart från medlemskapet. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej. 

12.2 Medlem kan av föreningsstämma eller styrelse uteslutas ur klubben om medlemmen bryter 

mot klubbens stadgar, mot av klubben eller dess styrelse i behörig ordning fattade beslut eller 

mot av klubben ingångna avtal eller om medlemmen i övrigt handlar på ett sådant sätt att han 

skadar klubben eller motarbetar klubbens ändamål och intressen. Medlem kan likväl uteslutas 

om han, trots påminnelse därom, ej fullgör betalningsskyldighet mot klubben 

13. STADGEÄNDRING 

13.1 Förslag till ändring av stadgarna kan väckas av medlem genom motion till föreningsstämma, 

eller på förslag av styrelsen att föredras på föreningsstämma 

13.2 För stadgeändring krävs att minst 2/3 av de närvarande och röstberättigade medlemmarna på 

föreningsstämma bifaller ändringsförslaget. För stadgeändring av punkt 14.1–14.2 fordras att 

minst 3/4 av de närvarande och röstberättigade medlemmarna på två på varandra följande 

ordinarie föreningsstämmor bifaller ändringsförslaget. 

 



14. UPPLÖSNING AV KLUBBEN 

14.1 Beslut om upplösning av klubben skall fattas av två på varandra följande ordinarie 

föreningsstämmor varvid det krävs att minst 3⁄4 av de närvarande och röstberättigade 

medlemmarna bifaller förslaget. 

14.2 Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla MHRF eller fördelas på det sätt 

den sista föreningsstämman beslutar. 


