
 

Rallyföreningen 
vid Värmlands Nation 

 
Slutgiltigt förslag till dagordning vid Rallyföreningens föreningsmöte söndagen den 14 april     
kl. 13.30 i Biblioteket, Värmlands Nation: 
 

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 (se bilaga 1) 
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 (se bilaga 2) 
14. Mötets avslutande 

Observera att det finns två alternativa förslag till läggarregel (till skillnad från i kallelsen, då bara ett 
förslag angavs): 
 

1. Ansvaret för att anordna nästkommande RMC ankommer på det lag som, vid varje enskilt 
RMC, 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. 

2. Ansvaret för att anordna nästkommande RMC ankommer på det lag som, vid varje enskilt 
RMC, 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 
med det aktuella laget och att laget åker under liknande namn. Läggarlaget kan bevilja 
läggarimmunitet även i andra fall. 

Eventuella frågor besvaras av styrelsen och skickas till foreningenRMC@gmail.com. 
 
Vidarebefordra gärna den här informationen till dina rallyvänner! 

 

Varmt välkomna! 
 

/Styrelsen 
 



Bilaga 1 
 

Stadgar för Rallyföreningen vid Värmlands nation i Uppsala 

Antagna den [14 april 2013] 

1 § Allmänt 

Rallyföreningen är en intresseförening vid Värmlands nation i Uppsala. 

Rallyföreningens ändamål är att främja rebusrallyåkandet på Värmlands nation genom bevarande och 
utvecklande av Rally Monte Carl (RMC). Rallyföreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att stödja 
läggarlaget i dess arbete i den grad som läggarlaget finner önskvärt och att arbeta för att kunskap om 
RMC förs vidare till läggarlag samt till nya och gamla rallyoter. 

Läggarlaget arrangerar RMC. Detta innebär att det är läggarlaget som beslutar om hur RMC ska 
genomföras. Rallyföreningens uppgift är inte att påverka läggarlaget eller på annat sätt utöva 
inflytande över hur ett enskilt RMC ska genomföras. Den enda regel som är obligatorisk för 
läggarlaget att inkludera i RMC-reglerna är den läggarregel som framkommer i dessa stadgars 3 §. 
Skälet till att denna regel är obligatorisk är att RMC:s fortlevnad främjas på bästa sätt genom denna 
regel. 

Stämman har att besluta om årlig medlemsavgift, syftet med medlemsavgiften är att den ska användas 
till utrustning som används återkommande (så som kartor och pärmar).  

2 § Medlemskap 

Var och en som vill främja föreningens ändamål och som betalat av stämman beslutad årlig 
medlemsavgift äger rätt att vara medlem i föreningen. 

Medlemsavgiften för året ska betalas senast dagen för årsmötet. 

Medlem som aktivt motverkar föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  

3 § Läggarlag 

Ansvaret för att anordna nästkommande RMC ankommer på det lag som, vid varje enskilt RMC, 
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, [ALT 1 antingen 
med det aktuella laget eller med ett annat lag], [ALT 2 med det aktuella laget och att laget åker under 
liknande namn. Läggarlaget kan bevilja läggarimmunitet även i andra fall.] 

4 § Styrelse och revisor 

Rallyföreningens styrelse består av fyra till sex ledamöter varav en ordförande och en kassör, 
därutöver är en post vigd till en representant från aktuellt läggarlag. Styrelsen ska inom sig utse vice 
ordförande och sekreterare. 

Styrelsen företräder Rallyföreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 
Styrelsen beslutar å Rallyföreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska 
verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra 



räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.  

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter 
eller representanten för läggarlaget så begär. 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 

Rätt att teckna Rallyföreningens firma har föreningens ordförande tillsammans med föreningens 
kassör. Styrelsen kan även utse annan ledamot som tillsammans med kassören och/eller ordföranden 
tecknar Rallyföreningens firma. 

Styrelsen ska till revisorn lämna en årsredovisning inklusive en redogörelse för det arbete som 
styrelsen utfört under verksamhetsåret senast en månad innan årsmötet. Styrelsen ska på begäran av 
revisorn lämna ut den information som revisorn finner det nödvändigt och/eller lämpligt. 

5 § Medlemsmöten 

En gång per termin, i samband med att RMC anordnas, hålls ett medlemsmöte som är öppet för alla 
föreningens medlemmar. Det medlemsmöte som hålls på vårterminen är föreningens årsmöte. Vid 
Rallyföreningens medlemsmöten har varje medlem en röst. Det medlemsmöte som inte är årsmöte kan 
ställas in om styrelsen finner att behov av något medlemsmöte inte föreligger. För det fall styrelsen 
väljer att ställa in medlemsmöte ska detta meddelas på samma sätt som kallelse till medlemsmöte ska 
ske. 

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 
1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska 
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra medlemsmöte får 
endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

På årsmötet väljs alla styrelseposter utom representanten från aktuellt läggarlag. 

På årsmötet väljs även en revisor. Denne får ej vara styrelseledamot eller inneha annat ämbete i 
Rallyföreningen. 

Styrelsen kallar till medlemsmöte och extra medlemsmöte. Kallelsen ska innehålla uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor innan och senast två veckor 
innan medlemsmöte och senast en vecka innan extra medlemsmöte. 

Kallelse sker genom publicering på Värmlands nations hemsida, anslagstavlan på Värmlands nation 
samt på sätt som styrelsen finner lämpligt.   

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av dagordning 
6. Framläggande av 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhetsåret 



7. Presentation av revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 
8. Beslut om godkännande av revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10. Fastställande av medlemsavgift 
11. Val av ordförande och kassör i föreningen för en tid av ett år 
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år 
13. Val av revisorer samt suppleanter 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
15. Övriga frågor 

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om 
frågan inte funnits med i kallelsen till mötet. 

För att bli vald till en post i Rallyföreningens styrelse eller till revisor krävs en majoritet av rösterna på 
medlemsmötet. 

För att bli vald till ordförande i Rallyföreningens styrelse krävs att personen är medlem i Värmlands 
nation. 

6 § Ändring av stadgarna 

För att ändra stadgarna krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten fattat med minst två 
tredjedelars majoritet av de avlagda rösterna på det första medlemsmötet samt mer än hälften av de 
avlagda rösterna vid det efterföljande medlemsmötet. 

 

 

 

____________________________ 

Ordförande 

 



Bilaga 2 
 
Punkt 13 - Beslut om arrangemang av RMC #100 
 
Beslut om denna fråga kommer att fattas i följande ordning: 
 

13 A: Ska avsteg ske från vanliga läggarregeln? 
àNEJ 
Punkten13 B utgår. 

àJA 
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. 


