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Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en
fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet
idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till
och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska
alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den
hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet

•
•
•

den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar
de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet
den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Centralförsamlingens ändamål
Ideella föreningen ska bedriva följande idrotter: all motorsport genom avdelningarna som
bildas på de orter där intresse finns för klubbens verksamhet och samarbete söks med
andra organisationer och myndigheter. Ideella föreningen har som ändamål att bedriva
sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med
särskild målsättning: bedriva licensierad motorsport på basis av gällande nationella och
internationella reglementen främja dess utveckling, höja intresset för densamma, utbilda
goda motorsportsmän/ kvinnor, verka för en god kamratanda och främja arbetet för god
ungdomsverksamhet samt i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Genomförandet av Svenska Motorklubbens traditionstävlingar främjas.
§ 2 Sammansättning
Centralförsamlingen består av de lokala avdelningarna inom landet som har upptagits i
Centralförsamlingen som medlemmar. Dessa avdelningar har särskilda stadgar.
§ 3 Stadgar och upplösning av Centralförsamlingen
För ändring eller tillägg av dessa stadgar får beslutas av Centralförsamlingens årsmöte.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av de angivna rösterna.
För upplösning av Centralförsamlingen fordras beslut härom vid två på varandra följande
ordinarie Centralförsamlingens årsmöten.
Vid båda tillfällena skall beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet givna röster.
Beslut om disposition av Centralförsamlingens tillgångar skall fattas vid det sista av båda
ovan nämnda sammanträden. Tillgångarna måste dock användas för idrottsfrämjande
ändamål.
§ 4 Beslutande organ
Svenska Motor Klubbens Centralförsamlings beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte
och styrelsen.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Centralförsamlings verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med 1 januari till och med 31
december.
§ 6 Centralförsamlingens sammansättning

Centralförsamlingen består av avdelningarnas ombud/delegater med fullmakt eller enligt
utfärdade protokollsutdrag till CF.
§ 7 Firmateckning

Centralförsamlingens firma tecknas av CF styrelse eller om den så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
§ 8 Skiljeklausul
Talan i tvist där part är enskild medlem, avdelning, Centralförsamlingen, får inte väckas
vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i
dessa stadgar, Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
§ 9 Tidpunkt och kallelse för Centralförsamlingens årsmöte
Centralförsamlingens årsmöte som är Centralförsamlingens högsta beslutande organ,
hålls årligen under mars-april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer, samt om
möjligt inte sammanfaller med övriga förbunds årsmöten.
Kallelse till Centralförsamlingens årsmöte utfärdas av styrelsen genom brev/mejl till
föreningarna senast 21 dagar före mötet.
Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelser översändes till
föreningarna senast 14 dagar före mötet.
§ 10 Förslag till ärenden att behandlas vid Centralförsamlingens årsmöte
Förslag till ärenden att behandlas på Centralförsamlingens årsmöte ska vara
Centralförsamlingens styrelse tillhanda senast den 15 februari.
Rätt att inge förslag tillkommer Centralförsamlingens styrelse, röstberättigad avdelning
samt röstberättigad medlem i sådan avdelning. Förslag från röstberättigad avdelnings
medlem insändes genom vederbörandes avdelning med dess utlåtande.
§ 11 Centralförsamlingens årsmöte dess sammansättning och beslutförhet
Årsmötet består av ombud för avdelningarna. Varje avdelning får utse ombud, vilka ska
vara röstberättigade medlemmar i avdelningen.
Ombud får representera endast en avdelning och får inte vara ledamot av
Centralförsamlingens styrelse. Årsmötet är beslutmässigt med det antal ombud, som efter
kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Kostnaderna för ombudens
deltagande i årsmötet bekostas av respektive avdelning.
§ 12 Yttrande och förslagsrätt vid Centralförsamlingens årsmöte
Yttrande och förslagsrätt vid årsmötet har förutom ombuden ledamot av
Centralförsamlingens styrelse, hedersordförande och hedersledamot, hedersmedlem,
och Centralförsamlingens revisorer, samt motionär i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer även vid årsmötets enhälliga samtycke annan närvarande.

§ 13 Rösträtt, beslut och omröstning vid årsmöte Centralförsamlingens årsmöte
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd röstlängden upptar det antal
avdelningar, som senast den 30 december fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot
Centralförsamlingen. Röstlängden gäller oförändrad till dess nya röstlängd erhålles.

I röstlängden upptagen avdelning ska för att vara röstberättigad ha fullgjort de
skyldigheter som bestämts av årsmötet. Sådan justering av röstlängden utförs
av Centralförsamlingens styrelse.
Varje röstberättigad avdelning äger en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock max
6 röster. En förenings röstetal får dock inte överstiga 1/5-del av det vid uppropet totala
röstetalet. Om en förening deltager i möte med flera ombud och förfogar över endast en
röst, utövas rösträtten av endast ett av ombuden. Förfogar förening över fler än en röst,
äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska inge
fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva förenings rösträtt anges.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika
röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte
fallet, avgör lotten. Vid val ska relativ majoritet tillämpas vid lika röstetal får lotten avgöra.
§ 14 Ärenden vid Centralförsamlingens årsmöte
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
för det gångna verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av förslag enligt § 10 samt övriga av styrelsen till mötet
hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den
inte finns med på föredragningslistan.
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.
12. Fastställande av arbetsplan för innevarande arbetsår.
13. Styrelsen, revisorerna reseersättningar.
14. Val av ordförande i Centralförsamlingens och dess styrelse för en tid
av ett år.
15. Val av två övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
16. Val av suppleant till styrelsen för en tid av två år.
17. Val av en revisor för en tid av två år, och en revisorsuppleant på 1 år.
18. Val av ordförande och två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
19. Övriga ärenden.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Centralförsamlingen eller dess
avdelningar får inte fattas om frågan inte finns med i kallelsen till årsmötet.

§ 15 Valbarhet vid Centralförsamlingens årsmöte
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Motor
Klubben ansluten avdelning och vidare till Riksidrottsförbundet.

Arbetstagare hos Centralförsamlingens får inte väljas till ledamot av styrelsen eller
valberedningen.
Ledamot av Centralförsamlingens styrelse och tjänsteman inom Riksidrottsförbundets
organisationer är inte valbar till revisor eller revisorsuppleant.
§ 16 Centralförsamlingens extra möte
Centralförsamlingen kan sammankalla extra möte, när Centralförsamlingen styrelse
så anser erforderligt eller revisorerna eller då minst 2/3-delar av Centralförsamlingen
röstberättigade föreningar skriftligen hemställer härom.
Sådant möte får dock ej hållas på dag när SBF-SVEMO-SVERA förbundsmöte äger rum.
Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Kallelse till Centralförsamlingen extra möte jämte föredragningslista översändes till
avdelningarna senast 7 dagar före mötet.
§ 17 Ikraftträdande av beslut på Centralförsamlingens årsmöte
eller extramöte
Beslut fattade av Centralförsamlingen årsmöte eller extramöte gäller från mötets
avslutande om inte annat bestäms.
§ 18 Valberedning
Valberedningen, som ska om möjligt bestå av både kvinnor och män, utgöres av
ordförande och två till fyra övriga ledamöter valda av Centralförsamlingen årsmöte.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Det åligger valberedningen att till Centralförsamlingen årsmöte giva förslag till de val som
ska verkställas av mötet. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet
skriftligen tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötet, om de är beredda att kandidera
för den kommande mandatperioden. Senast sex veckor före Centralförsamlingen årsmöte
ska valberedningen meddela Centralförsamlingen styrelse och samtliga röstberättigade
avdelningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.
Valberedningen förbereder, till Centralförsamlingen styrelses konstituerande möte,
förslag till övriga poster som Centralförsamlingen styrelse ska tillsätta.
Röstberättigade avdelningar inom Centralförsamlingen äger rätt att till valberedningen
giva förslag på ledamöter till Centralförsamlingen styrelse och sådant förslag gives
till valberedningen senast fyra veckor före årsmötet. Valberedningens förslag, beträffande
de val som ska förekomma föreläggas i samband med utsändningen av föredragningslista
och övriga möteshandlingar senast 14 dagar före mötet.

§ 19 Revisorer och revision
Centralförsamlingen revisorer ska granska Centralförsamlingen styrelses förvaltning och
räkenskaper. Centralförsamlingen årsmöte utser två revisorer på två år varav en väljes

vartannat år och en revisorsuppleant på ett år.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före
årsmötet och ska efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före mötet.
§ 20 Centralförsamlingens styrelses sammansättning
Centralförsamlingens styrelse som ska om möjligt bestå av både kvinnor och män, består
av ordförande och fyra ledamöter och två suppleanter valda av Centralförsamlingens
årsmöte. Ordföranden väljes för ett år och övriga ledamöter/suppleanter för två år, varvid
halva antalet väljes varje år.
Styrelsen äger inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen äger tillsätta särskilda erforderliga organ.
Centralförsamlingens styrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, och kan utses till
befattning inom styrelsen.
Centralförsamlingens årsmöte får utse Hedersordförande eller Hedersledamot i
Centralförsamlingens styrelse sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt
§ 21 Hedersmedlem
Centralförsamlingens årsmöte kan välja person till hedersmedlem vars gärning varit till
synnerligt gagn för Svenska Motor Klubben och dess syften.
§ 22 Centralförsamlingens styrelses åligganden
Centralförsamlingens styrelse är Centralförsamlingens beslutande organ när
Centralförsamlingens årsmöte eller extramöte inte är samlat.
Det åligger Centralförsamlingens styrelse att:
1. Verkställa Centralförsamlingens mötesbeslut.
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna avdelningarna.
3. Handhava och ansvara för Centralförsamlingens medel.
4. Bereda ärenden som skall föreläggas Centralförsamlingens möte.
5. Förelägga Centralförsamlingens årsmöte förslag till Centralförsamlingens
verksamhetsplan och budget.
6. Bestämma om organisation och tjänster vid Centralförsamlingens
kansli samt i förekommande fall anställa arbetstagare i Centralförsamlingen.
7. Föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i
övrigt.
8. Centralförsamlingens styrelse skall ombesörja att erforderliga trycksaker, emblem,
plaketter o.d. finnes tillgängliga för avdelningarna.
9. Avskrift av årsmötet protokoll skall inom två månader tillställas avdelningarna.
§ 23 Centralförsamlingens styrelse kallelse, beslutsförhet och
omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när samtliga

ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden
finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller
vid telefonsammanträde sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande
sammanträdet.
§ 24 Centralförsamlingens styrelses överlåtande av beslutanderätten
Centralförsamlingens styrelse får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till
verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har
tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt
sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsens
sammanträden.
§ 25 Medlemskap Svenska Motorklubben
Ideell förening medlem i något av SBF-SVEMO-SVERA bestående enbart av fysiska
personer, får efter ansökan och genom beslut av Centralförsamlingens styrelse upptas som
medlem i Svenska Motorklubben om ansökningen om medlemskap är upprättad enligt
Riksidrottsförbundets anvisningar. Föreningens namn ska följa i traditionen och
Centralförsamlingens styrelse beslut.
§ 26 Utträde ur Svenska Motorklubben
Avdelning som önskar utträda ur Svenska Motorklubben, ska göra skriftlig anmälan till
Centralförsamlingens styrelse och ska därefter avföras från Centralförsamlingens medlems
förteckning så snart detta är möjligt, dock senast vid utgången av det verksamhetsår
under vilket den anmält sitt utträde.
Förening, som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får anses ha
begärt utträde ur Svenska Motorklubben, och får ej bära dess namn.
§ 27 Uteslutning ur Svenska Motorklubben
Centralförsamlingens styrelses får utesluta avdelning, om den trots påminnelser eller
underlåter att följa vad som föreskrivs i Riksidrottsförbundets eller Centralförsamlingens
stadgar eller att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
Riksidrottsförbundets, eller Centralförsamlingen eller annars har påtagligt motarbetat
Svenska Motorklubbens intressen och får ej bära dess namn.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän avdelningen har fått tillfälle att yttra sig inom
tre veckor. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad
avdelningen ska göra, om den vill överklaga beslutet.
Beslut om uteslutning får överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i
Riksidrottsförbundets stadgar.

§ 28 Utmärkelser

Förarmärket i valörer guld och silver.
Förarmärket kan tilldelas förare som är medlem i motorklubb ansluten till Sveriges
Motorfederation SBF-SVEMO-SVERA.
Fordringar
Guldmärket kan tilldelas förare i bil, mc eller båt som innehar licens av högsta klass
inom sin sportgren.
Förare ska aktivt ha tävlat i minst fem år och därvid ha placerat sig bland de främsta i de
tävlingar förare deltagit i. Förare ska dessutom ha deltagit i SM-tävling inom sin sportgren
och därvid placerat sig som segrare. Placering och internationell tävling eller SMK:s
traditionstävling räknas som seger i SM. Förslag och meritlista ska insändas till CS.
Utdelat märke betalas av förslagsställaren.
Silvermärket kan tilldelas förare inom bil, mc eller båt som innehar högsta eller näst
högsta licensklassen inom sin sportgren. Förare skall aktivt ha tävlat i minst tre år och
därvid ha placerat sig bland de främsta i de tävlingar föraren startat i. Förare ska dessutom
ha deltagit i SM-tävling inom sin sportgren och därvid erövrat klasseger eller därmed
jämställd seger. Internationella resultat eller placering i SMK:s traditionstävling räknas
som merit av högre klass än placering i övriga tävlingar.
Förslag och meritlista ska insändas till CS. Utdelat märke betalas av förslagsställaren.
Förarmärket i guld och silver utdelas av CF eller enhällig CS.
Guldmedalj
SMK:s guldmedalj utdelas till så förtjänta medlemmar som under en längre följd av år,
dock minst 20 år, på ett förtjänstfullt sätt arbetat för SMK:s syften och ändamål.
Silvermedalj
SMK:s silvermedalj utdelas till så förtjänta medlemmar som under en följd av år, dock
lägst 15 år, på ett förtjänstfullt sätt arbetat för SMK:s syften och ändamål.
Guldplaketten
Guldplaketten kan tilldelas medlemmar som under minst 10 år arbetat för SMK:s syften
inom avdelning.
Silverplaketten
Silverplaketten kan tilldelas medlemmar som under minst 5 år arbetat för SMK:s syften
inom avdelning.
Veteranmärket
Veteranmärket kan tilldelas medlem som under minst 20 år deltagit i avdelningens arbete.
Ansökan om medaljer eller plaketter ska insändas på de formulär som finnes och insändas
till CS.
Utdelade medaljer och plaketter betalas av förslagsställaren.

SMK Lampan
SMK-lampan är framtagen av CS för att tilldelas personer som erkänsla för långvariga,
nitiska och framgångsrika insatser för SMK och motorsporten. Följande regler är
fastställda: Minst 30 års medlemskap i SMK erfordras samt innehav av SMK:s
förtjänstmedalj i guld. SMK:s CS skall i mycket speciella fall ha möjlighet att utdela
lampan utan att något av dessa krav uppfyllts. Utmärkelsen bekostas av föreslående
styrelse, avdelning eller klubb.
SMK:s rockmärken och emblem är personliga och får endast användas av
medlemmarna. Märken får således ej utlånas, utbytas eller på annat sätt överlåtas till
person som ej är SMK-medlem.
Varje SMK-medlem bör bära rockmärke.

