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GRUNDSTADGAR FÖR SEKTION AV  
MHF CAMPING CLUB

§ 1. Ändamål
Sektionen har till uppgift att bedriva medlemsrekrytering

att vara sammankallande inom sitt verksamhetsområde

att i samarbete med clubrådet organisera och leda verksamheten  

att främja samarbetet med lokalavdelningar, klubbar och regioner inom verksamhetsområdet

att arbeta för nykterhet, trafiknykterhet, trafiksäkerhet och campingtekniska frågor

att arbeta för att kunna genomföra riksträffen med årsmöte

att även i övrigt verka för campingclubens och förbundets syfte

§ 2. Organisation
Sektionens verksamhetsområde sammanfaller med av clubrådet beslutat område.

Medlem registreras i den sektion vars verksamhet omfattas. Medlem kan tillhöra annan sektion,  
medlemmen måste då aktivt meddela clubrådet detta skriftligt.

Sektionens högsta beslutande organ är årsmötet.

Sektionens verksamhet leds av en sektionsstyrelse.

§ 3. Årsmöte

3:1 Årsmötet hålls varje år på tid och plats som sektionsstyrelsen bestämmer.

3:2 Kallelsen till årsmötet skall ske minst 2 veckor före årsmötet, genom skriftligt kallelse till alla  
medlemmar eller genom en annons i vår tidning Kultrycket.

3:3 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

•  Öppnande

•  Fastställande av röstlängd

•  Beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat

•  Val av ordförande, sekreterare, justerare och pressinformatör vid årsmötet

•  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse

•  Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet

•  Beslut om kostnadsersättningar, traktamenten och reseersättningar

•  Behandling av förslag från sektionsstyrelsen, revisorer och motioner

•  Behandling av förslag från clubrådet

•  Fastställande av budget

•  Fastställande av arbetsplan

•  Beslut om antal ledamöter i styrelsen

•  Val av ordförande, övriga i styrelsen, revisor och valberedning

3:4 Årsmötet kan besluta att ta upp andra frågor om minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande biträ-
der beslutet. Omröstningar sker öppet utom vid val, då sluten omröstning skall ske om minst en tiondel av de 
röstberättigade så begär. Vid sluten omröstning tillämpas de av MHF förbundsstyrelse fastställa riktlinjer.

§ 4. Extra årsmöte
4:1 Extra årsmöte kan hållas efter beslut av sektionsstyrelsen.
Även clubrådet och sektionens revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra årsmöte 
sammankallas.
Extra årsmöte ska vidare sammankallas då detta begärts för uppgivet ändamål av minst en femtedel av  
sektionens medlemmar.
Kallar inte sektionsstyrelsen inom två veckor till begärt extra årsmöte, äger sektionens revisorer eller club  
rådet rätt att utfärda kallelse.
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4:2 I kallelsen till extra årsmötet ska anges de ärenden för vilka mötet sammankallats. Mötet kan endast  
behandla dessa ärenden samt med dem sammanhängande frågor.

4:3 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor i förväg på samma sätt som till årsmöte.

§ 5. Sektionsstyrelse
5:1 Sektionsstyrelsen, till vilken endast betalande medlem i MHF, samt campingcluben är valbar, väljs med en 
mandattid till nästa årsmöte. Viss del av styrelsen kan dock väljas på två år.
Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter.
Ordföranden väljs för ett år av årsmötet, men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

5:2 Det åligger sektions styrelse att verkställa årsmötets beslut samt att verkställa av clubrådet lämnade  
uppdrag. Sektions styrelse har att leda och planera verksamheten med i § 1 angiven målsättning, såsom att

•  organisera och stimulera arbetet för att vinna nya medlemmar

•  hålla god medlemskontakt för att stimulera till förnyelse av medlemskap

•  stimulera verksamhet bland våra deltagare på träffar

•  för medlemmarna klargöra förbundets syften

5:3 Sektions styrelse sammanträder minst 2 gånger per år på kallelse av ordföranden.

5:4 Sektions styrelse skall till årsmötet lämna årsredogörelse, innehållande verksamhetsberättelse,  
ekonomiredogörelse, revisionsberättelse och budget. Inom 4 veckor efter årsmötet skall årsredogörelsen 
sändas till club rådets ordförande med årsmötesprotokoll.

§ 6. Representation
Medlem har vid årsmötet eller extra sektions årsmöte en röst. Medlemsröst kan utövas genom ombud.  
Ombudet måste vara betalande medlem i MHF samt Campingcluben och får inte företräda mer än en  
medlem i sektionen.

§ 7. Räkenskaper och förvaltning
7:1 Sektionens tecknas av de personer som styrelsen utser.

7:2 Sektionens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska föreligga 6 veckor efter  
utgången av verksamhetsåret.

7:3 För användning av förbundets namn, märke och medlemsregister gäller § F16 i MHF Förbundsstadgar.

§ 8. Revision
8:1 För granskning av sektionens räkenskaper och förvaltning ska två revisorer väljas av årsmötet för tiden  
intill nästa årsmöte. För samma tid väljs en ersättare.

8:2 Sektionens räkenskaper och fövaltning ska hållas tillgängliga för granskning av revisorerna när dessa så 
önskar. Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning inom 10 veckor efter utgången av 
verksamhetsåret.

8:3 Clubrådet äger rätt att genomföra revision hos sektionen om särskild anledning härtill uppkommer.

§ 9. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av riksårsmötet enligt § 13 i Riks stadgar för MHF Camping Club.

§ 10. Uteslutning av medlem
Uteslutning av medlem ska ske enligt § F 16 MHF Förbundsstadgar.

§ 11. Upplösning
Beslut om upplösning, sammanslagning med annan sektion eller delning av sektion fattas enligt samma  
regler som gäller stadgeändring. Vid delning av sektion fördelas tillgångarna efter antal medlemmar inom  
den uppdelade sektionens verksamhetsområde.


