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Stadgar för Svenska John Deere klubben 

 

 

1. Allmänt 

1.  1 Föreningens namn är  VINTAGE GREEN POWER 

1.  2 Föreningens säte är Skåne län (för närvarande Kävlinge). 

1.  3 Klubben är en ideell förening vars syfte är att bevara och utveckla intresset för John Deere. 

 Samma syfte gäller även för GMW (som har mycket gemensamt med John Deere). 

1.  4 Klubbens målsättning är: 

 a)  att stödja medlemmarna att renovera och bevara dessa traktorer och maskiner med  

  utgångspunkt från dess original. 

 b) att samarbeta med andra organisationer och företag som kan vara till stöd för klubbens 

  syfte. 

 c) att genom medlemmarna och deras traktorers / maskiners vård och bruk verka för ett  

  gott- och positivt anseende för klubben. 

   d) att verka för en ökad förståelse för det kulturella värdet i att bevara John Deeres och  

  GMWs namn i framtiden. 

1.  5 Klubbens verksamhetsår / räkenskaps är kalenderåret med början den 1 januari.  

Första verksamhetsåret är dock del av ett kalenderår med början den 7 augusti 2010. 

     1.  6   I den händelse då klubbens stadgar ska utökas med nya villkor eller då befintliga villkor ska 

revideras åvilar det på styrelsen att presentera text till nya villkor som presenteras  

för ledamöterna vid klubbens årsmöte.  

Beslut om nya villkor eller revidering av gamla villkor tas av medlemmarna vid två (2) på 

varandra följande årsmöten. Om förslag till nya villkor eller revidering av gamla villkor  

lagts fram av betalande medlem vid ett årsmöte och övriga medlemmar på årsmötet valt ge 

styrelsen i uppdrag att utforma texten till dessa - tillåts att beslut om förändringen av 

klubbens stadgar tas av medlemmar vid nästa årsmöte.  

2. Medlemskap 

2.  1 Som ordinarie medlem i föreningen räknas de personer som erlagt den årliga medlems-

 avgiften. Endast fysiska personer har rätt att bli ordinarie medlemmar. 

2.  2 Som familjemedlem i föreningen räknas de personer som anmält sitt intresse att bli medlem 

i föreningen och som ingår i samma familj som betalande medlem och är bosatt på samma 

adress. Familjen - i detta hänseende - betalar endast en (1) årlig medlemsavgift och får 

endast ett utskick av klubbens medlemsbrev.   

2.  3 Föreningen är även öppen för stödjande medlemmar (så kallat faddrar). Faddrar är i första 

 hand tänkt för återförsäljare av John Deere produkter.  

2.  4 Medlemskap enligt 2. 1 och 2. 2 erhålles genom erläggande av årsmötet fastställd medlems-

 avgift. 
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 Medlemskap enligt 2. 3 erhålles genom att stödja klubben ekonomiskt och även genom 

 praktiska åtgärder (gåvor) som är till gagn för klubbens syfte. 

2.  5 Medlemmar som av årsmötet valts att ingå som ordinarie ledamöter i klubbens styrelse är 

 befriade att betala medlemsavgift under sin mandatperiod. 

2.  6 Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet och gäller för nästkommande kalenderår. 

 Medlemsavgiften ska vara inbetald senast före januari månads utgång för att gälla för 

 aktuellt kalenderår. Vid avisering om påminnelse av ej inbetald medlemsavgift gäller 

 betalningsvillkor 20 dagar efter datum för påminnelsen.  

 För ny medlem baseras medlemsavgiften enligt följande: inträder medlemskap senast före 

 1 oktober erläggs full medlemsavgift. Inträder medlemskap den 1 oktober eller senare  

 erläggs halv (½) medlemsavgift för resten av innevarande året.  

2.  7 Utträde ur klubben sker om medlem skriftligen anmäler sin önska att utträda ur klubben 

 eller genom att medlemsavgiften ej erläggs i tid, se p. 2. 6.       

 Inbetald medlemsavgift, eller del därav, återbetalas dock ej vid utträde enligt ovan. 

2.  8 Medlem kan uteslutas ur klubben om denne medvetet brutit mot klubbens stadgar eller på 

 annat sätt skadat klubben och dess intresse. Uteslutning beslutas i första hand av styrelsen. 

 Beslutet ska vara enhälligt, i annat fall hänskjuts frågan till årsmötet för avgörande.  

 Berörd medlem ska alltid ges tillfälle att yttra sig före uteslutning verkställes.  

2.  9 Medlem ska verka för att klubbens syfte och målsättning följs. 

 Medlem äger rätt: 

 a) att använda de emblem och märken som klubben tagit fram och / eller tillhandahåller. 

 b) att erhålla och ta del av klubben utgivna publikationen / hemsida. 

 c) att delta i av klubben - eller av klubben anlitad - anordnade sammankomster och resor.  

 d) att lämna motioner inför årsmöten. 

 Medlem får inte tillhandagå andra med förmåner som endast är avsedda för klubbens 

 medlemmar. 

2. 10 I den händelse då någon medlem - under en följd av år - med sitt arbete tillfört klubben 

 något som klubbens medlemmar anser synnerligen värdefullt för klubbens existens, kan en 

 sådan medlem - med dessa kvalifikationer - erhålla avgiftsbefrielse.  

 Beslut om avgiftsbefrielse fattas av närvarande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte. 

 Medlemmen med dessa kvalifikationer blir därmed "hedersmedlem".       

3. Styrelse 

3.  1 Klubben ska ledas av en styrelse. Styrelsen ansvarar för verksamheten under tiden mellan 

årsmötena. Styrelsen ska som lägst bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och som högst av 

fem (5) ordinarie ledamöter, bland vilka det ska ingå ordförande, kassör och sekreterare. 

Årsmötet väljer de ordinarie ledamöterna för en mandattid om två (2) år samt utser 

ordförande. Ordförande väljs för ett (1) år. Hälften av ledamöterna väljs första gången för 

ett (1) år. 

Förutom de ordinarie styrelseledamöterna väljer årsmötet minst en (1) styrelsesuppleant. 

Styrelsesuppleanten väljs för en mandattid om två (2) år och ska vara beredda att träder in  

i styrelsen om någon av de ordinarie styrelseledamöterna avgår från styrelsen under 

verksamhetsåret. 

Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter måste vara betalande medlemmar för att vara 

valbara. 
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3.  2 Styrelsen är beslutsför då mer är hälften (½) av ledamöterna är närvarande. Alla beslut ska 

vara enhälliga eller ske genom omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötes-

ordföranden biträder. 

3.  3 Styrelsen har rätt att till sin hjälp i det löpande klubbarbetet delegera uppgifter till enskilda 

medlemmar eller tillsätta kommittéer för speciella arbetsuppgifter. 

3.  4 Frågor som är av stor ekonomisk betydelse för klubbens existens eller gäller ändring av 

klubbens stadgar ska alltid hänskjutas till årsmötet för beslut. Kan beslutet inte vänta ska 

styrelsen kalla till extra årsmöte. 

3.  5 Föreningen tecknas av två (2) ordinarie styrelseledamöter tillsammans. 

För den löpande verksamheten tecknas föreningen av ordföranden och kassören var för sig. 

4. Årsmöte 

4.  1 Ordinarie årsmöte ska alltid hållas senast 30 april året efter verksamhets- / räkenskapsårets 

utgång. 

4.  2 Ordinarie årsmöten ska hållas på varierande platser jämt fördelade i landet.  

Det är styrelsens uppgift att kalla till årsmöte. 

4.  3 Kallelse till ordinarie årsmöte ska tillställas samtliga fullbetalande medlemmar minst tre (3) 

veckor före utsatt datum för årsmötet.  

Det utgår endast en (1) kallelse - per familj - till den betalande medlemmen.   

4.  4 Motioner som medlemmar vill ha behandlade vid ordinarie årsmöte ska före januari månads 

utgång skriftligen tillställas styrelsen.   

Kopia på dessa motioner ska bifogas till kallelsen.  

4.  5 Vid årsmötet ska alltid följande punkter förekomma: 

 a) Mötet öppnas 

 b) Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

 c) Val av två justeringsmän / som tillika är rösträknare. 

 d) Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 

 e) Fastställande av dagordningen. 

 f) Föredragning av verksamhetsberättelsen. 

 g) Föredragning av årsredovisningen samt revisorernas berättelse.  

 h) Beslut om disposition av årets överskott / underskott. 

 i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 j) Budget för nästa års verksamhet.  

 k) Behandling av inkomna motioner. 

 l) Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter. 

 m) Val av suppleant / er till ordinarie styrelseledamöterna. 

 n) Val av revisorer. 

 o) Val av valberedning. 

 p) Fastställande av medlemsavgiften. 

 q) Övriga frågor. 

 r) Mötet avslutas. 
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4.  6 Medlem som erlagt full medlemsavgiften för verksamhetsåret som årsmötet avser eller som 

i kraft av föreningens stadgar är avgiftsbefriad äger en (1) röst vid årsmötet. 

Familjemedlemmar tillhörande en och samma familj äger endast en (1) röst tillsammans.  

Alla beslut vid årsmöten ska vara enhälliga. I den händelse att enhälligt beslut ej går att 

uppnå ska beslut i frågan fattas genom öppen omröstning. Vid alla beslut som fattas genom  

 

röstning gäller regeln med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötes-

ordföranden biträder.  

Omröstning får ej ske genom ombud. 

4.  7 På förslag från enskild medlem eller från styrelsen kan styrelsen kalla till extra årsmöte. 

Vad ovan sagts gäller i tillämpliga delar även vid extra årsmöten.  

5. Revision 

5.  1 Årsmötet ska alltid utse två (2) revisorer att granska styrelsens förvaltning. 

5.  2 Revisorerna ska ha tillgång till alla klubbens handlingar för verksamhetsåret. Styrelsen får 

ej vägra eller undanhålla revisorerna upplysningar som dessa begär om förvaltningen av 

klubbens angelägenheter. 

6. Valberedning 

6.  1 Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter. 

6.  2 Vid ordinarie årsmötet väljs en (1) ny ledamot varje år, vilket innebär att den ledamot som 

verkat längst i valberedningen automatiskt avgår.  

I de fall då valberedningen består att tre ledamöter är mandatperioden därmed tre år och i 

de fall då valberedningen består av fyra ledamöter är mandatperioden fyra år. 

6.  3 Rollen som sammankallande inom valberedningen faller automatiskt på den ledamot som 

är i tur att avgå. 

6.  4 I de fall då en ordinarie styrelseledamot eller styrelsesuppleant lämnar sina styrelseuppdrag 

skall denne företrädesvis erbjudas plats i valberedning under en mandatperiod. 

7. Upplösning 

7.  1 Beslut om upplösning av föreningen ska för att vara gällande ske vid två på varandra 

följande årsmöten. Beslut om upplösning av föreningen ska vid båda tillfällena - som lägst 

- ske med 3/4 majoritet av antalet avgivna röster.  

7.  2 Den kvarvarande behållningen - sedan alla föreningens kostnader reglerats - ska överlåtas 

till annan verksamhet med liknande syfte. Valet av annan verksamhet med liknande syfte 

beslutas av årsstämman inför klubbens upphörande.  

Likaså beslutar årsstämman var klubbens handlingar ska arkiveras.  

Klubbens ägodelar ska - innan klubben upplöses - auktioneras ut och behållningen ska ingå 

i den kvarvarande behållningen.  

____________________________________________________________________________ 

Stadgarna är antagna vid klubbens årsmöte 2011-03-26 i Askersund 

Stadgarna är reviderade vid klubbens årsmöte 2017-03-04 i Eslöv  
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