Föreningen

Rally Monte Carl
kallar till sitt första föreningsmöte!

För vem?

Alla som har åkt, kommer att åka eller är intresserade av Rally Monte Carl.

Varför?

För att alla rallyoter ska få vara med och forma Föreningen Rally Monte Carl, och för
att planera för jubileumsrallyt RMC #100 som kommer att gå av stapeln höstterminen
2014. Skälet till att vi öppnar upp för en diskussion om jubileumsrallyt är att det har
kommit till styrelsens kännedom att det finns olika synpunkter på och önskemål om hur
RMC # 100 bör anordnas. (Mer information finns i bilagan.)

När?

Söndagen den 14 april 2013, kl. 13.30 (efter rallybrunchen)

Var?

Värmlands Nation, Uppsala

Förslag?

Om du eller ditt lag har förslag till beslut när det gäller arrangemanget av RMC #100,
eller något annat som rör Föreningen, lämna in en motion till styrelsen senast den 24
mars 2013. Motioner mailas till foreningenRMC@gmail.com.

Syftet med föreningsmötet är…
dels att se till att föreningen formas efter medlemmarnas önskemål, och
dels att fatta ett beslut om arrangemanget av jubileumsrallyt RMC #100.
Medlemskap i föreningen…
tecknas på plats genom att betala en medlemsavgift som för närvarande är 20 kr per person och
år. Medlemskapet innebär inte några åtaganden, men du får rätt att rösta vid föreningsmötet.

Preliminärt förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två justeringspersoner
7. Val av rösträknare
8. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat
9. Beslut om förslag till stadgar
10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
11. Val av styrelse för tiden intill nästa årsmöte
12. Val av revisorer
13. Beslut om arrangemang av RMC #100 (mer information finns i bilagan)
14. Mötets avslutande

Slutgiltigt förslag till dagordning, inklusive inkomna motioner och annat beslutsunderlag, kommer
att anslås på Värmlands Nations anslagstavla, publiceras på Berättarladans webbplats, på nationens
webbplats, på Facebookgruppens sida samt mailas till alla kända mailadresser, senast två veckor före
föreningsmötet. Dessa handlingar kommer även att delas ut vid mötet.
Eventuella frågor besvaras av styrelsen och skickas till foreningenRMC@gmail.com.
Vidarebefordra gärna den här informationen till dina rallyvänner!

Varmt välkomna!
/Styrelsen
som består av representanter från

BB
Berättarladan
Hatten är din, Habibi!
Kråkbrötens MK
Min andra bil är en Ferrari
Rävbussen
Strålande, Stefan!

Bilaga

Bakgrund och förslag om arrangemanget av RMC #100
Skälet till att vi öppnar upp för en diskussion om jubileumsrallyt är att föreningens styrelse har fått
kännedom om att det finns olika idéer och synpunkter kring hur organiserandet av RMC # 100 bör ske,
främst med avseende på hur läggarna av RMC # 100 bör utses. Det är också det huvudsakliga skälet
till att föreningsmötet hålls, och att frågan om föreningens form lyfts nu lyfts.
För att kunna fatta ett beslut om jubileumsrallyt (och givetvis i andra frågor som berör rallyt i stort)
behövs någon form av organiserat forum. Självklart är det viktigt för oss som nu sitter i föreningens
styrelse att de beslut som eventuellt fattas är väl förankrade i rallykollektivet, och att alla som vill vara
med och bestämma får den möjligheten. Därför kallas nu till föreningsmöte – för att ta tillfället i akt
att forma föreningen utifrån rallykollektivets önskemål, och därmed bygga en demokratisk grund för
beslutsfattande i rallyfrågor.
Vi uppmuntrar alla som är intresserade av rallyt att gå med i föreningen, dels för att kunna vara med
och påverka föreningen, dels för att vi i framtiden ska veta vilka vi ska vända oss till i frågor som
berör rallyt i stort (alltså inte enskilda rallyn).
Föreningens syfte, struktur och strategi kommer att presenteras mer utförligt i det stadgeförslag som
inom kort kommer att publiceras tillsammans med den formella kallelsen till föreningsmötet. Allt för
att alla rallyoter ska kunna vara med och påverka, och för att bevara en fantastisk tradition.

Läggarregeln
För att säkra rallyts fortlevnad kommer styrelsen att föreslå att läggarregeln fastslås i föreningens
stadgar. Formuleringen som kommer att föreslås i stadgarna lyder ungefär:
”Nästa termins läggare blir det lag som placerar sig bäst av de lag som tidigare inte har lagt
RMC. Lag som tidigare har lagt RMC har läggarimmunitet, förutsatt att majoriteten av
åkande lagmedlemmar har lagt RMC, antingen med det aktuella laget eller med ett annat
lag.”
Förslaget är tänkt att spegla vad som normalt står i rallyreglerna. Dessa regler utformas av varje
läggare från gång till gång. Styrelsens uppfattning är att rallyt har levt vidare så pass länge eftersom
denna regel har upprätthållits, varför vi tycker att det finns skäl att ha med den i stadgarna. Om
stadgeförslaget antas, kommer kommande läggarlag inte ha möjlighet att ändra denna regel. Förslaget
innebär att det, liksom tidigare, kommer att vara upp till varje läggarlag att avgöra frågor om dispens
och frivilligt avstående från immuniteten.

Hur läggare av RMC #100 ska utses
Inför varje beslut kommer det att finnas tillfälle för alla medlemmar att argumentera för de olika
förslagen, varefter omröstning sker.
Först av allt kommer styrelsen att föreslå att en läggarregel fastslås i stadgarna. Detta förslag innebär
ett befästande av den rådande läggarregeln. När beslut har fattats om läggarregeln kan vi gå vidare
med att fatta ett beslut om huruvida något avsteg ska ske från den vanliga läggarregeln när det gäller
hur läggaren av RMC #100 ska utses (punkt 13 i dagordningen).
Om föreningsmötet beslutar att den vanliga läggarregeln ska gälla även inför RMC #100, går vi inte
vidare med övriga förslag.
Om föreningsmötet beslutar att den vanliga läggarregeln inte ska gälla när läggaren av RMC #100
utses, går vi vidare till omröstning om hur läggaren ska utses. Förutom dessa förslag kommer de
eventuella motioner som har inkommit till styrelsen senast den 24 mars 2013 att finnas med som
alternativ.
Alltså:
De olika momenten i punkt 13 har vi delat upp så här:
13. Beslut om arrangemang av RMC #100
13 A:

Ska avsteg ske från vanliga läggarregeln?
NEJ
Punkten13 B utgår.
JA
13 B:1

Det rallylag som placerar sig bäst vid RMC #99 och som ej tidigare har lagt
RMC eller som av annat skäl saknar eller har avsagt sig sin läggarimmunitet
får äran att lägga RMC #100.

13 B:2

Det rallylag som placerar sig bäst vid RMC #98 av de lag som har anmält
intresse att lägga RMC #100 (innebär inte att man tävlar om att bli läggare av
RMC #99) får äran att lägga RMC #100, oavsett immunitetsstatus. Det lag som
vid RMC #99 placerar sig bäst av de lag som ej tidigare har lagt RMC får ej
äran att lägga nästkommande rally. Det lag som vid RMC #98 placerar sig bäst
av de lag som ej tidigare har lagt RMC får äran att lägga RMC #99 (om inte
samma lag blir läggare av RMC #100 enligt ovan).
För att undvika eventuella missförstånd – om inget rallylag anmäler intresse vid
RMC #98 att lägga RMC #100, utses läggaren av RMC #100 på sedvanligt vis i
samband med RMC #99.

13 B:3

Motion 1

13 B:4

Motion 2 (osv.)

