Proposition till Svemo Förbundsmöte 2022

Styrelsen vill att Förbundsmötet beslutar utföra justeringar i förbundets stadgar.
Förslagen finns i medföljande stadgar och förklaring till önskade justeringar följer här nedan:

KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser 1§ Ändamål
De olika motorsporter som tillhör förbundets verksamhet ska anges i denna paragraf.
KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser 3§ Tillhörighet
Förbundet är numera medlem i Union Internationale Motonautique (UIM).
KAPITEL 2 Förbundsmöte 1§ Sammansättning
Stadgetexten har kompletterats med information hur ytterligare ombud räknas ut.
KAPITEL 3 Valberedningen 1§ Sammansättning
Antal övriga ledamöter ska till antal vara fyra (4) varav minst två (2) från vardera kön.
KAPITEL 4 Revisorer 1§ Revisorer och revision
Antal revisorer ska till antal vara tre (3).
KAPITEL 5 Disciplinnämnd 2§ Åligganden
Disciplinnämndens åligganden har utökats med att vara omprövningsinstans för
vädjoärenden och sanktionsavgifter.
KAPITEL 6 Styrelsen 2§ Styrelsens åligganden
Punkt 9
Texten tas bort, är ej längre aktuell.
Punkt 14
Texten tas bort. Åliggande att verka för en dopingfri verksamt anges i kapitel 1
Allmänna bestämmelser och gäller för all verksamhet inom förbundet.
Punkt 17
Texten tas bort, är ej längre aktuell.

KAPITEL 6 Styrelsen 4§ Prövningsrätt
Styrelsen har inte längre bestraffningsrätten i ärenden enligt 14 kapitlet RF:s stadgar.
Denna bestraffningsrätt har numera Disciplinnämnden.
KAPITEL 6 Styrelsen 6§ Hederstitlar
Enbart tidigare förbundsordförande eller styrelseledamot kan utses till
hedersordförande respektive hedersledamot i förbundets styrelse.
KAPITEL 8 Föreningar 1§ Medlemskap i förbundet
Punkt 6 Associerad medlem
Det associerade medlemskapet är avsett att öppna möjligheten för företag,
intresseorganisationer eller andra sammanslutningar att delta i Svemos verksamheter.
Den associerade medlemmen har inte rätt att delta i de demokratiska processerna. Den
associerade medlemmen kommer inte att kunna anmäla sina enskilda individer i
medlemsregister, varken på Svemo eller IoL och de kan inte heller låta sina enskilda
medlemmar skaffa licenser och delta i tävlingsverksamhet.

Utöver ovan föreslagna ändringar/tillägg finns ett antal mindre redaktionella justeringar.

Styrelsen ber sålunda Förbundsmötet att ställa sig bakom styrelsens förslag till justeringar och
fastställa Stadgar för Svenska Motorsportförbundet.
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