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Namn, säte och kännetecken 
1 § Föreningens namn är Trans Am Club of Sweden. 
2 § Föreningen som bildades 1980, har sitt säte på den ort där ordförande är bosatt. 
3 § Föreningens kännetecken är registrerat som varumärke, med nr 0367529, av Patent- och Registreringsverket den 18
juni 2004 med föreningen som innehavare. 

4 § Föreningen skall inte arvodera innehavaren av föreningens märke för märkesinnehavet. 

Ändamål 
5 § Föreningens ändamål är att verka för gemenskap mellan medlemmar, samt förenkla bilägandet av märket Pontiac
inom modellserien Firebird. 
6 § Föreningen är helt ideell och politiskt obunden samt utövar sin verksamhet genom träffar, årsmöte, styrelse och
internet. 

Medlemskap, avgift, rösträtt, inträde samt utträde 
7 § Rätt till medlemskap äger den som har intresse av ett medlemskap i klubben. 8 § Medlem är innehavare av ett
medlemskort, och det vanligaste sättet att få ett sådant är att 
erlägga medlemsavgiften. 
9 § Styrelsen beslutar om nästa års årsavgift men får bara förändra avgiften en gång per år för nästkommande år. Under
perioden september till december kan nya medlemmar få medlemskap resten av innevarande år samt följande år för en
rabatterad summa. 
10 § Utträde sker genom att inte erlägga årsavgiften. Återbetalning av årsavgift förekommer inte. 
11 § Åtgärd eller beslut om uteslutning kan tas mot medlem som brutit mot föreningens stadgar, uppträtt olämpligt eller
på annat sätt skadat föreningens anseende och verksamhet. 
11 a § Styrelsen kan 

1. besluta om åtgärd eller uteslutning, 
2. eller hänskjuta frågan till årsmötet för omröstning, varvid det krävs minst tre 

fjärdedelars majoritet för uteslutning. 
11 b § Uteslutning sker också automatiskt vid utebliven medlemsavgift efter respektive årsförfallodag. 

12 § Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal avgör ordförande. Röstning med fullmakt är tillåten, dock högst två
fullmakter per medlem. 
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Styrelse, revision, firmatecknare, arvoden 
13 § Föreningens styrelse skall bestå av 

1. Ordförande, 
2. vice Ordförande, 
3. Sekreterare, 
4. Kassör, 
5. Samt högst fyra övriga ledamöter. 

14 § Samtliga i styrelsen väljs av årsmötet, och styrelsen fördelar respektive roll i ett konstituerande möte. Där väljs 
1. Ordförande och Sekreterare på två år, jämna årtal, 
2. Kassör och Vice ordförande väljs på två år, ojämna årtal, 
3. Samt övriga ledamöter väljs löpande på två år, jämna respektive ojämna årtal. 

15 § Föreningen tecknas av Ordförande och Kassör var för sig. 15 a § Föreningens räkenskaper skall granskas av två
revisorer som väljs av årsmötet på ett 
år. Räkenskapsåret omfattar kalenderår. 
16 § De som utför arbete, i klubbens räkning, kan erhålla ersättning för utgifter i samband med arbetet. För att
garanteras ersättning för utgifter vid arbete, i klubbens räkning, skall kassören kontaktas i förväg. För att erhålla
ersättning skall ansökan om ersättning skickas till kassören. Kassören skall omgående göra en bedömning av utgiften, i
samband med arbete i styrelsens räkning, och omgående ersätta om kassören anser utgiften berättigad. 
16 a § I fråga om reseersättning utgår den enligt RSV 2001:45 årligen beslutade skattefria belopp för enligt reseräkning
redovisade körda mil. 
17 § Årsmötet skall hållas årligen. 17 a § Ett årsmöte kan inte infalla tidigare än två månader efter ett föregående
årsmöte. 17 b § Kallelse till årsmötet skall delges medlem minst fyra veckor innan. 
18 § Årsmötet skall behandla följande ärenden 

1. V al av mötesordförande och mötessekreterare, 
2. Fråga om mötet i behörig ordning utlysts, 
3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, 
4. Godkännande av dagordning, 
5. Fastställande av röstlängd, 
6. V erksamhetsberättelse, 
7. Kassarapport och revisionsberättelse, 
8. Fastställande av balansräkning, 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 
10. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget, 
11. Val av styrelseledamöter för en tid av ett respektive två år, 
12. Val av revisorer för en tid av ett år, 
13. Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande, 
14. Styrelsen informerar vilken medlemsavgift som kommer gälla för nästa år,

         15.Övriga frågor,
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Kallelse till möten 
19 § Publiceras via träffkalendern, som trycktes i klubbtidningen samt klubbens internetforum avdelning träffar.

Ändring av stadgar 
20 § Ändring av eller tillägg till dessa stadgar görs på förslag av en majoritet av styrelsen eller minst 25 procent av 
medlemmarna. 

20 a § Stadgeändring kräver två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. 

Upplösning 
21 § Upplösning av föreningen skall ske när fungerande styrelse inte kan väljas. Ordförande, sekreterare och kassör
måste finnas, likaså revisor. 
21 a § Vid upplösning skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla Svenska Bilsportsförbundet. 
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