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STADGAR FÖR MHF CAMPING CLUB

§ 1. Ändamål
Motorförarnas Helnykterhetsförbund Camping club, MHF Camping Club är en nykterhetsorganisation med 
särskild inriktning på trafiksäkerhet och trafiknykterhet.

MHF Camping Club vill påverka samhället och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och 
andra droger. Härigenom uppnås ökad folknykterhet och MHF Camping Club ges möjlighet att vinna flera 
medlemmar.

MHF Camping Club har till uppgift att:

•  Samla campingintresserade MHF:are och deras familjer och vänner till gemenskap

•  att ge medlemmar råd och anvisningar och förmedla erfarenheter via vår medlemstidning Kultrycket

•  arbeta med nykterhet, trafiksäkerhet och campingtekniska frågor

•  utveckla ett samarbete med andra camping organisationer

•  stödja sektionerna i deras arbete

•  utveckla träffar och resor med medlemmar

•  ta till vara medlemmarnas intresse

•  stödja den sektion som anordnar riksträffen

MHF Camping Club är partipolitiskt och religiöst obundet

§ 2. Organisation
MHF Camping Club är en riksorganisation för Sverige.

MHF Camping Clubs högsta beslutande organ är riksårsmötet.

MHF Camping Club verksamhet leds av en styrelse som kallas clubråd med säte på ort som 

beslutas av clubrådet.

MHF Camping Club består av sektioner vars antal och geografiska omfattning beslutas på riksårsmötet.  
För sektioner gäller särskilda stadgar.

§ 3. Medlemskap
MHF Camping Club står öppen för medlemmar i MHF.

Medlemsansökan kan ske skriftligt eller via digitalt media.

Den som önskar medlemskap ska förbinda sig att så länge medlemskapet varar inte förtära drycker vilka 
innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol eller bruka andra droger.

Medlem skall följa dessa stadgar och efter bästa förmåga främja MHF Camping Clubs syften.

Som medlem avses den som är registrerad i medlemsregistret och som erlagt fastställd medlemsavgift för 
innevarande kalenderår.

Passiv medlem, t.ex. den make/maka eller sambo som önskar hålla kvar kontakten med MHF Camping Club 
kan ansöka om detta till clubrådet.

§ 4. Riksårsmöte
4:1 Riksårsmötet hålls senast under juli månad varje år, på tid och plats som föregående riksårsmöte eller 
clubrådet i samråd med arrangerande sektion bestämmer.

4:2 Skriftlig kallelse till riksårsmötet ska sändas till sektionerna och kungöras i Kultrycket samt på clubens 
hemsida minst sex veckor i förväg.

4:3 För att vara röstberättigade skall medlemsavgiften vara betald t o m innevarande år.

4:4 Vid riksårsmötet skall följande ärenden förekomma:

•  Öppnande

•  Fastställande av röstlängd

•  Beslut huruvida riksårsmötet är stadgeenligt kallat
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•  Val av ordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och pressinformatör vid riksårsmötet

•  Behandling av rådets 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 clubrådet, revisorer och från förbundsstyrelsen överlämnade ärenden samt i  
stadgeenliga ordning inkomna motioner

•  Fastställande av budget

•  Fastställande av arbetsplan

•  Beslut om antal ledamöter i clubrådet

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

•  Övriga val

•  Tid och plats för nästa riksträff och årsmöte

4:5 Varje vid riksårsmötet närvarande betalande röstberättigade medlem och rådets ledamöter har vid  
omröstning en röst. Rådets ledamöter har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 
Medlemmens rösträtt kan utövas av ombud. Ombudet måste vara betalande medlem i MHF och MHF  
Camping Club, och kan inte företräda mer än en medlem i MHF Camping Club.

Omröstning sker öppet. Vid personval där fler nominerade föreligger än det antal som ska väljas sker sluten 
omröstning. Vid sluten omröstning tillämpas av clubrådet fastställda riktlinjer.

§ 5. Extra riksårsmöte
5:1 Extra riksårsmöte kan hållas efter beslut av clubrådet.

Även rådets revisorer och MHF:s förbundsstyrelse kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra 
riksårsmöte sammankallas. 

Extra riksårsmöte ska vidare sammankallas då detta begärts för uppgivet ändamål av minst en femtedel av 
klubbens medlemmar. Kallar inte clubrådet inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorer eller 
MHF:s förbundsstyrelse rätt att utfärda kallelse.

5:2 I kallelsen till extra riksårsmötet ska anges de ärenden för vilka mötet sammankallats. Mötet kan endast 
behandla dessa ärenden samt med dem sammanhängande frågor.

5:3 Kallelse till extra riksårsmöte ska ske minst två veckor i förväg på samma sätt som till årsmöte.

§ 7. Motioner
Motionsrätt till riksårsmötet har sektioner och enskild medlem.

Motion skall ha inkommit till clubrådet senast 28 februari.

Clubrådet skall behandla och avge yttrande till sektionerna och medlem senast 31 maj

Motionerna finns med i Kultrycket bland årsmöteshandlingarna som utkommer innan riksårsmötet.

§ 8. Clubråd
8:1 Clubråd till vilket endast betalande medlem i MHF och MHF Camping Club är valbar väljs för en tid intill 
slutet av nästa riksårsmöte. Viss del av clubrådet kan väljas på två år.

Clubrådet skall bestå av minst fem ledamöter. Clubchefen väljs för två år av riksårsmötet men i övrigt  
konstituerar clubrådet sig själv. MHF förbundsstyrelse ska erbjudas att genom adjungering delta i clubrådets 
sammanträden. Clubrådet är beslutsför då minst hälften av de röstberättigade ledamöterna är närvarande.

8:2 Clubrådet sammanträder på kallelse av clubchefen minst 4 gånger årligen.

8:3 Rådets styrelse skall till riksårsmötet lämna årsredogörelse, innehållande verksamhetsberättelse,  
ekonomiredogörelse, revisionsberättelse och budget.  Inom 8 veckor efter årsmötet skall årsredogörelsen 
sändas till MHF förbundsstyrelse med årsmötesprotokoll.

§ 9. Avgifter
Medlemsavgiftens i MHF beslutas enligt § F 11.1 i MHF förbundets stadgar.

Medlemsavgiften i MHF Camping Club beslutas av riksårsmötet.
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§ 10. Räkenskaper och förvaltning
10.1 Rådets firma är MHF Camping Club. Firman tecknas av de personer som clubrådet bestämmer.

10.2 MHF Camping Club verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med verksamhetsåret 1/4-31/3.  
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska föreligga före utgången av april månad varje år.

10.3 Förbundets namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan  
medgivande av MHF Förbundsstyrelse.

10.4 MHF Camping Clubs märke är det samma som MHF:s med tillägg av husbil, husvagn, tält samt ordet 
Camping Club. Upplysningar om utförande av märket finns på vår hemsida eller hos er sektion.

§ 11. Revision
11.1 För granskning av clubrådets räkenskaper och förvaltning ska två revisorer väljas av riksårsmötet med  
en mandatperiod av två år. För samma tid väljs en ersättare.

11.2 Clubrådets räkenskaper och förvaltning skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna när helst 
dessa så önskar.

11.3 Revisorerna skall årligen avge en berättelse över verkställd granskning före utgången av maj månad.

11.4 MHF Förbundsstyrelse äger rätt att genomföra revision hos i dessa stadgar nämnda organ om särskild 
anledning där till uppkommer.

§ 12. Camping clubens tidskrift
Camping clubens tidskrift är Kultrycket

§ 13. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av riksårsmötet om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder  
beslutet. Om denna majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande riksårsmöten 
varav minst det ena ska vara ordinarie riksårsmöte

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

§ 15. Upplösning av MHF Camping Club
Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som gäller för stadgeändring. När avgörande beslut fattas  
om upplösning, ska ett beslut om disposition av tillgångarna tas.


