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1. kap. Ändamål 

 

Motormännens Riksförbund är en obunden konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör 

möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på ett 

miljömässigt bra sätt. 

 

Motormännens Riksförbund för sina medlemmars talan genom att påverka politiker, samhälle och 

näringsliv i dessa frågor. 

 

Motormännens Riksförbund erbjuder medlemmarna kunskap, tjänster, service och aktiviteter som gör 

att medlemmarna upplever påtaglig nytta och glädje med sitt medlemskap. 

 

2. kap. Medlemskap 

 

Medlemmarna utgör basen för Motormännens Riksförbund. Medlem är den fysiska eller juridiska 

person som ställer sig bakom förbundets ändamål och som har betalat fastställd medlemsavgift.  

 

Hedersmedlem utses av kongressen på förslag av förbundsstyrelsen. 

 

3. kap. Organisation 

 

Förbundet är organiserat enligt följande: 

 

Kongressen 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 

 

Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och leder verksamheten.    

 

Arbetsutskott 

Arbetsutskottet har till uppgift att handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit. 

 

Verkställande direktör 

Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen och leder den löpande verksamheten i enlighet med 

direktiv från förbundsstyrelsen. 

 

Klubbar och lokalavdelningar 

Klubbar och lokalavdelningar bedriver regional och lokal verksamhet. 

 

4. kap. Kongressen 

 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålls vartannat år före april 

månads utgång. 

 

Kongressen består av 85 valda kongressledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. 

 



Röstberättigad är vald ledamot av kongressen och ledamot av förbundsstyrelsen. Varje röstberättigad 

har en röst. Kongressens beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika 

röstetal har kongressens ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 

 

 

Beslut vid kongressen fattas genom öppen omröstning. Vid val skall det vara sluten omröstning. Vid 

sluten omröstning skall valsedeln uppta lika många namn som valet avser.  

 

Ledamot av förbundets styrelse äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val.  

 

Alla medlemmar äger rätt att närvara som åhörare.  

 

Tid och plats för kongressen bestäms av förbundsstyrelsen. Senast 10 veckor före ordinarie kongress 

skall kongressens ledamöter erhålla skriftlig kallelse. Senast 20 dagar före ordinarie kongress skall 

ledamöterna erhålla förslag till dagordning och underlag för de ärenden som avses bli behandlade 

enligt dagordningen.  

 

Extra kongress sammankallas av förbundsstyrelsen på eget initiativ eller om förbundsstyrelsen mottagit 

skriftlig begäran från minst två av revisorerna alternativt minst 20 % av valda ordinarie 

kongressledamöter. Extra kongress skall hållas så snart som möjligt, dock senast två månader från det 

att giltig begäran inkommit till förbundsstyrelsen. 

 

Senast tre veckor före extra kongress skall kongressens ledamöter erhålla skriftlig kallelse. Senast sju 

dagar före extra kongress skall ledamöterna erhålla förslag till dagordning och underlag för de ärenden 

som avses bli behandlade enligt dagordningen. 

 

Vid ordinarie kongress skall minst följande ärenden behandlas: 

 

1. Val av funktionärer 

a.    Protokollförare  

b.    Ordförande och vice ordförande 

c.    Två ledamöter som tillsammans med ordförande och vice ordförande skall justera 

protokollet samt  tillika vara rösträknare. 

2. Upprop. 

3. Fråga om kongressen blivit behörigen kallad. 

4. Fastställande av föredragningslista. 

5. Styrelsens redovisning av verksamheten under kongressperioden. 

6. Behandling av revisorernas berättelser. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Föredragning av verksamhetsplan och budget. 

10. Frågor väckta av styrelsen. 

11. Frågor väckta av medlemmar. 

12. Fastställande av högsta medlemsavgiften. 

13. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och andra funktionärer. 

14. Val av förbundsstyrelse 

a. Ordförande 

b. Förste och andre vice ordförande  

c. Övriga ledamöter  

15. Val av revisorer jämte ersättare. 

16. Val av valberedning. 

d. Ordförande och vice ordförande  

e. Övriga ledamöter 

f. Ersättare 

 

Vid extra kongress behandlas - förutom punkterna 1 -3 ovan - endast den eller de frågor som föranlett 

att kongressen har sammankallats. 

 

 

 



5 kap. Val till kongressen 

 

För val av ledamöter till kongressen indelas landet i valkretsar som motsvarar riksdagsvalkretsarna. 

 

Fördelningen mellan valkretsarna av de 85 kongressledamöterna sker proportionellt enligt 

uddatalsmetoden. Dock erhåller alla valkretsar minst ett mandat. 

 

Fördelningen av mandaten baseras på medlemsantalet i valkretsarna den 31 juli det år när val skall äga 

rum. 

 

Medlem (fysisk person) kan nomineras som ledamot i den egna valkretsen. Valbar är den som 

nominerats, förklarat sig beredd att deltaga i val samt inkommit med en presentation vilken skall finnas 

tillgänglig för de röstberättigade i samband med att de avger sin röst. 

 

Medlem har vid val av ledamot inom sin valkrets en röst. 

 

Ledamot till kongressen väljs för en tid av fyra år.  

 

Ledamot som inte längre är medlem i förbundet, avflyttar från valkretsen, väljs till styrelseledamot i 

förbundet eller dess företag eller avsäger sig uppdraget är inte längre ledamot. Sak samma gäller 

ledamot som anställs i, kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större utsträckning 

utför förvärvsarbete för förbundet eller dess företag. 

 

6 kap. Val till övriga förtroendeuppdrag 

 

Alla medlemmar har rätt att framföra skriftligt förslag till de val till förtroendeuppdrag som skall 

förrättas vid kongressen. Förslag skall ha inkommit till förbundets huvudkontor senast den 31 januari 

det år ordinarie kongress genomförs. Sker val vid extra kongress äger medlem rätt att senast två veckor 

dessförinnan inkomma med förslag enligt ovan. 

 

Valbar är den medlem (fysisk person) som nominerats och därefter förklarat sig beredd att åta sig 

uppdraget. Valbar är även den som skriftligen förklarat sig beredd att bli omvald. 

 

Senast 20 dagar före ordinarie kongress skall ledamöterna erhålla valberedningens förslag, tillsammans 

med en likvärdig presentation av samtliga valbara. Vid val vid extra kongress erhålls presentationerna 

senast sju dagar före densamma. 

 

Om av valberedningen föreslagen kandidat avsäger sig sin nominering innan val har skett skall 

valberedningen inkomma med nytt förslag. 

 

Den som är vald till ett förtroendeuppdrag får inte komma i ett anställningsliknande förhållande till 

eller i större utsträckning utföra förvärvsarbete för förbundet eller dess företag. Då upphör 

förtroendeuppdraget. 

 

7 kap. Valberedning  

 

Vid ordinarie kongress skall utses en valberedning som skall bereda förslag till val av förtroendemän 

som kongressen skall besluta om. Valberedningen skall bestå av ordförande, vice ordförande och tre 

ledamöter jämte ersättare för dessa. Valberedningen sammanträder på kallelse av sin ordförande. 

 

Valberedningen ansvarar även för att valen av kongressledamöter genomförs. 

 

8 kap. Motioner 

 

Alla medlemmar har rätt att före ordinarie kongress skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till 

förbundsstyrelsen som skall yttra sig om förslaget.  

 

Motionen skall ha inkommit till förbundets huvudkontor senast den 31 januari det år kongressen äger 

rum. 

 



Senast 20 dagar före ordinarie kongress skall ledamöterna erhålla förslagen och förbundsstyrelsens 

yttranden. 

 

Motionär har rätt att yttra sig med anledning av att egen motion behandlas. 

 

9 kap. Förbundsstyrelsen 

 

Förbundsstyrelsen består av ordf, förste vice ordf, andre vice ordf samt  sju av kongressen valda 

ledamöter. Därutöver utser förbundets personal två representanter som är ständigt adjungerade till 

styrelsen.  

 

Förbundsstyrelseledamot måste vara medlem i förbundet och boende i riket. Den som ar anställd i, står 

i anställningsliknande förhållande eller i större utsträckning utför förvärvsarbete för förbundet eller 

dess företag får dock inte vara förbundsstyrelseledamot. 

 

Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger per halvår genom kallelse av förbundsordföranden 

eller då minst fem styrelseledamöter så begär. 

 

Förbundsstyrelsen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Som förbundsstyrelsens 

beslut gäller den mening som biträds av minst hälften av det totala antalet förbundsstyrelseledamöter. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Förbundsstyrelsen anställer en verkställande direktör som skall leda den löpande verksamheten i 

enlighet med direktiv från förbundsstyrelsen fastställd i en arbetsordning. Verkställande direktören är 

ständigt adjungerad till förbundsstyrelsen. 

 

10 kap. Arbetsutskott 

 

Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförandena och 

ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet skall handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen 

delegerar dit enligt förbundsstyrelsens arbetsordning. 

 

11 kap. Klubbar och lokalavdelningar 

 

Klubbarna och lokalavdelningarna bedriver verksamhet i överrensstämmelse med förbundets ändamål. 

 

Förbundsstyrelsen fastställer normalstadgar för klubbarna samt beslutar om ev. avsteg från 

normalstadgarna. 

 

12 kap. Protokoll 

 

Beslutsprotokoll skall föras vid kongress samt vid styrelse- och valberedningssammanträden. 

 

13 kap. Räkenskapsår 

 

Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Före mars månads utgång skall föregående 

års räkenskapshandlingar och protokoll överlämnas till revisorerna. 

 

Efter granskning skall revisorerna avge revisionsberättelse. 

 

14 kap. Revisorer 

 

Förbundets förvaltning och räkenskaper granskas av tre revisorer. För envar av dessa skall finnas en 

ersättare. En av revisorerna och dennas ersättare skall vara auktoriserad.  

 

Revisorerna och deras ersättare utses av kongressen. Revision skall ske enligt god svensk revisionssed. 

 

 

 

 



15 kap. Medlemsavgifter 

 

Kongressen fastställer den högsta medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen äger rätt att inom ramen för 

detta besluta om olika nivåer på avgiften samt fördelningen till klubbarna. 

 

Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.  

 

 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

 

16 kap. Utträde och uteslutning 

 

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift anses ha begärt och beviljats utträde ur förbundet. 

 

Medlem som uppenbart motarbetar förbundet kan uteslutas och en person som agerar på samma sätt 

kan vägras medlemskap. Beslut härom fattas av förbundsstyrelsen. För beslut krävs dels att 

vederbörande först fått yttra sig, dels att minst två tredjedelar av de närvarande styrelseledamöterna 

biträder beslutet. 

 

17 kap. Ändring av stadgar 

 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan beslutas av kongress med minst två tredjedelars majoritet.  

 

Stadgeändring kan också beslutas med enkel röstmajoritet vid två på varandra följande kongresser 

varav minst en är ordinarie. 

 

18 kap. Upplösning 

 

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande kongresser, med 

minst sex månaders mellanrum, varav minst en är ordinarie.  

 

I kallelsen till kongress som har att behandla fråga om förbundets upplösning skall förslag lämnas om 

hur styrelsen skall förfara med förbundets tillgångar. 


