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Ver Datum Namn Klubb Ändring 
b.0 19 Jan 2020 Erik Wetter UAK Utkast 
b.1 09 Feb 2020 Erik Wetter UAK Utkast 
1.0 29 Mar 2020 Erik Wetter UAK Uppdaterat mötesdagar, vetorätt, revisor 

samt mötesjustering. 
     
     
     
     
     

 

  



Giltighet 
Dessa stadgar fastslogs vid Årsmöte 2020 den 14 mars 2020. Stadgarna gäller tills vidare. 

Ändamål 
Norrlandscupen är en gruppering av motorsportklubbar i norra Sverige som tillsammans verkar för 

att genomföra en kartingserie. NC skall också främja samarbetet mellan medlemsklubbarna gällande 

rekrytering av nya aktiva utövare och funktionärer inom idrotten karting. 

Verksamhetsår och räkenskapsår 
Norrlandscupens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. 

Officiell information 
Information kring Norrlandscupen publiceras på hemsidan: 

www.norrlandscup.se 

Medlemskap 

Fullvärdig medlemsklubb 
För att bli en fullvärdig medlemsklubb skall en motorsportklubb väljas in genom beslut på något av 

NC-kommitténs möten. 

Tävlande medlemsklubb 
För att medlemmar i en motorsportklubb skall få tillgodoräkna sig poäng Norrlandscupen måste den 

klubb de tillhör årligen betala medlemsavgift till Norrlandscupen. Medlemsavgiften fastställs på 

årsmötet.  

Uteslutning 
Medlemsklubb kan uteslutas ur NC om kommittén finner synnerliga skäl för detta. 

Styrelse 

Delegater 
Norrlandsupens styrelse består av representanter från de fullvärdiga medlemsklubbarna. Varje klubb 

skall bidra med minst en och max två delegater till Norrlandscupskommittén. Ingen ersättning utgår 

till delegater i NC-kommittén. 

Varje fullvärdig medlemsklubb skall utse minst en myndig person som representerar sin klubb i NC-

kommittén. Namn, telefonnummer och mailadress skall offentliggöras på Norrlandscupens hemsida. 

Det är upp till varje medlemsklubb att själva bestämma sin delegats skyldigheter gentemot sin klubb.  

Varje delegat förväntas att presentera kommitténs arbete för sin medlemsklubb på och sedan 

framföra sin medlemsklubbs åsikter i frågor på dagordningen. Att en delegat kommer väl förberedd 

till möten skall anses som en självklarhet. En delegat förväntas också att aktivt engagera sig och 

deltaga aktivt i dialogen kring Norrlandscupens verksamhet både under och mellan möten. 

Sammankallande 
En av de fullvärdiga medlemsklubbarna agerar sammankallande för NC-kommittén. Detta ansvar byts 

årligen och  framgår av lista som skall finnas publicerad på Norrlandscupens hemsida. 

http://www.norrlandscup.se/


Sammankallande klubb ansvarar för att sammanställa dagordning för möten. Det åligger också 

sammankallande medlemsklubb att utlysa mötesdatum i god tid före tidsfristen för motioner löper 

ut, se kapitel Motioner. Den sammankallande medlemsklubben skall boka lokaler för möten. 

Kassör 
En av NC-kommittén utsedd person är kassör och ansvarar för NC kassaflöde. Kommittén utser även 

en biträdande kassör. Biträdande kassör får inte vara tillhöra samma klubb som kassör. Namn, 

telefonnummer och mailadress till kassör och biträdande kassör skall framgå på Norrlandscupens 

hemsida. Ingen ersättning utgår till kassör eller biträdande kassör. 

Revisor 
Om en medlemsklubb begär att revisor skall granska ekonomin så skall NC-kommittén bifalla denna 

önskan utan vidare diskussion. I detta fall skall på årsmöte av NC-kommittén utses en revisor som 

årligen granskar Norrlandscupens räkenskaper. Denna person skall vara myndig bör inte vara en 

delegat i Norrlandscupskommittén. Revisor skall senast 14 dagar före årsmöte överlämna 

revisionsberättelse till sammankallande klubb. Ingen ersättning utgår till revisor. 

Möten 
Sammankallande klubb skall vid minst fyra tillfällen under året kalla till NC-möte. Hålltider och 

innehåll för dessa möten framgår av nedanstående tabell: 

Tidpunkt Namn Innehåll 

Lör v. 6 Årsmöte Genomgång stadgar 
Regelbok 
Fastställande av klasser som kommer att 
genomföras 

Tor v. 30 Säsongsmöte Utvärdering av pågående säsong  

Sön efter 
finaltävling 

Säsongsmöte Utvärdering av avslutad säsong 
Fastställande av framtida tävlingskalender 

Lör v. 46 Höstmöte  

 

Extramöte 
En medlemsklubb kan begära att ett extramöte hålls för att behandla en fråga som inte kan vänta till 

nästa planerade möte. Begäran om extramöte lämnas till sammankallande klubb som efter bästa 

förmåga försöker realisera ett sådant möte.  

Protokoll 
NC-kommitténs möten skall protokollföras och justeras av minst en delegat på mötet. Justerande 

delegater skall tillhöra olika medlemsklubbar och dessutom inte tillhöra samma klubb som mötets 

ordförande eller sekreterare. 

Protokoll skall publiceras på hemsida och datum för mötet såväl som publiceringsdatum skall tydligt 

framgå. Mötessekreteraren ansvarar för att protokollet justeras och publiceras inom en vecka efter 

möte. 



Beslutsgång 

Motioner 
Förslag på frågor som skall behandlas på NC-kommitténs möten skall formuleras som en motion. En 

motion kan komma från en medlemsklubb eller en enskild person. Motion kan lämnas anonymt men 

för att motionen skall tas upp till behandling måste sammankallande klubb delges vem avsändaren 

är. För anonyma motioner så anses det som god sed att sammankallande klubb inte avslöjar 

avsändaren. I skrivelsen för en motion skall det tydligt framgå om den är från en enskild person eller 

från en medlemsklubb. 

En motion bör utformas så att det finns två eller fler konkreta alternativ att ta ställning till. 

För att en motion skall behandlas på möte skall den en månad innan möte distribueras via mail till av 

medlemsklubbarna utsedda delegater. Sent inkomna motioner kommer att behandlas först på 

nästkommande möte. 

Beslut 
Vid varje NC-möte behandlas inkomna motioner. Efter diskussioner röstar var och en av 

medlemsklubbarna på ett av föreslagna alternativ, varje medlemsklubb har en röst oavsett antal 

delegater från medlemsklubb som deltar på mötet. Kommitténs beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal avslås inkommen motion.  

En medlemsklubb som inte har möjlighet att deltaga på ett möte kan välja att i förväg via sin 

representant rösta på ett alternativ i en motion. Denna förhandsröst skall meddelas sammankallande 

medlemsklubb. 

Rösträkningen är öppen och skall dokumenteras i protokoll. 

Om NC-kommittén väljer att ändra formuleringen på ett alternativ eller införa ett nytt alternativ kan 

ett tillfälligt beslut fattas enligt sådant alternativ. I detta fall har medlemsklubbar en tidsfrist på sig 

att bestrida beslutet, se kapitel vetorätt. 

Vetorätt 
I händelse av att NC-kommittén fattat ett beslut utan tillhörande motion eller ändrat 

röstningsalternativen i en motion skall detta tydligt framgå av mötesprotokoll. Samtliga fullvärdiga 

medlemsklubbar har inom 14 dagar efter att mötesprotokoll publicerats på hemsida rätten att 

skriftligen till sammankallande klubb lägga sitt veto mot beslutet. Ett veto innebär att beslutet 

upphävs och frågan måste behandlas med ny motion på nästa möte. Det räcker med att en 

medlemsklubb lägger sitt veto för att beslut skall upphävas. 

Vetorätten kan inte tillämpas på beslut som fattats utifrån motion med tydliga alternativ som 

medlemsklubbarna har fått ta ställning till. 

Omprövning 
Om ett beslut fattats av NC-kommittén som någon önskar ompröva skall ny motion skrivas som 

behandlas på nästa möte. 



Ändring av stadgarna 
Beslut om ändring av Norrlandscupens stadgar erfordrar beslut på årsmöte som biträds av minst två 

tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar. Ändringar i stadgar skall föregås av motion. 

Norrlandscupens upplösning  

Norrlandscupen upplöses genom beslut i samma ordning som gäller för ändring av stadgarna. Vid 

upplösning skall Norrlandscupens tillgångar fördelas lika mellan fullvärdiga medlemsklubbar. 


