
 

 

Stadgar för 

NIESMANN+BISCHOFF  

Motorhome Club 

  

 

 

§ 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL 

   1.1 Bygga upp en erfarenhetsbank genom utbyte inom Klubben. 

   1.2 Bearbeta och framföra idéer om förbättringar av produkter och 

 funktioner. 

   1.3 Ta initiativet till tekniska och sociala sammankomster. 

   1.4 Arrangera studiebesök hos tillverkare av Niesmann husbilar. 

   1.5 Påverka försäljnings och serviceställen. 

   1.6 Bidraga till att Niesmann’s husbilar blir de bästa och mest prisvärda 

 på  marknaden. 

 

  

§ 2 ORGANISATION   

   2.1 Niesmann+Bischoff Motorhome Club är en allmännyttig förening.  

   2.2 Niesmann+Bischoff Motorhome Clubs högsta beslutande organ är 

 årsmötet. 

   2.3 Verksamheten leds av en styrelse, som arbetar helt ideellt. 

   2.4 Regionala sektioner kan bildas efter godkännande från styrelsen. 

  

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

   3.1 Niesmann+Bischoff Motorhome Club står öppen för medlemskap 

 för ägaren av en Niesmann+Bischoff husbil.  

3.2                    Om fordon avyttras och avsikten ej är väntan på en ny leverans, 

 upphör medlem-skapet därigenom samma dag.  

3.3                    Om någon medlem direkt eller indirekt motverkar klubbens  syften,  

 och skapar en  grogrund för dålig stämning eller liknande, kan 

 densamme uteslutas efter styrelse-beslut. Detta skall då föregåtts av 

 en varning och förutsätter därefter att  beslutet är enigt i styrelsen. 

  

 

 

 

 



§ 4 ÅRSMÖTE 

   4.1 Årsmötet skall hållas varje år på tid och plats som föregående 

årsmöte eller som styrelsen på årsmötets uppdrag bestämmer. 

   4.2   Kallelse till årsmötet skall ske minst sex veckor i förväg genom  

meddelande till medlemmarna. 

   4.3  Vid årsmötet skall följande ärende förekomma. 

  - fastställande av röstlängd 

  - beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat 

   - val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid 

    årsmötet 

  - behandling av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 

  - fastställande av balansräkning och beslut angående ansvarsfrihet 

  - beslut om arvoden och traktamenten mm 

   - behandling av förslag från styrelse, revisorer och av inkomna   

     motioner  

  - fastställande av budget  

  - val av styrelse, revisorer och valberedning  

  - övriga val  

  - tid och plats för nästa årsmöte 

  

  

 § 5  MOTIONER 

 Motionsrätt till årsmötet har varje medlem. Motionen skall ha 

 inkommit till styrelsen senast 31 Januari. Detta för att styrelsen 

 skall kunna bereda frågan inför årsmötet.  

    

  

§ 6 STYRELSE 

   6.1 Styrelse väljs för två år och avgår växelvis.   

   6.2   Styrelse skall bestå av minst tre ledamöter.   

   6.3   Klubb-chefen väljs på ett år som ordförande av årsmötet.  

   6.4   Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. 

6.5                      Styrelsen sammanträder på kallelse från Klubb-chefen minst 2 

  gånger årligen  

  

 

§ 7  AVGIFTER 

 Medlemmarnas årsavgift beslutas av årsmötet  

  

 

§ 8 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING 

    Niesmann+Bischoff Motorhome Clubs firma tecknas av 

 ordföranden  och kassören var för sig. 

  

 

 

 

 

 



§ 9 REVISION 

   9.1 För granskning av husbilsklubbens räkenskaper och förvaltning 

skall revisor med suppleant väljas på årsmötet för tiden fram till 

nästa årsmöte. 

   9.2   Klubbens räkenskaper och kassa skall hållas tillgängliga för 

granskning närhelst revisorerna så önskar. 

   9.3   Revisorerna skall årligen till årsmötet avge berättelse över 

verkställd granskning. 

  

 

 

 

 

§ 10 NIESMANN+BISCHOFF MOTORHOME CLUBS MÄRKE 

 Klubb-märket med Klubb-nummer bör placeras fram och bak på 

 husbilens vänstra sida (i körriktningen räknat).  

 Klubb-märke med nummer ska vara väl synlig på träffar m.m. 

  

 

§ 11 STADGEÄNDRING  

 Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmötet om minst tre 

 fjärdedelar av de röstande biträder beslutet. Om denna majoritet inte 

 uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande möten, 

 varav ett skall vara årsmöte. 

  

 

§ 12 UPPLÖSNING 

 Beslut om upplösning av Niesmann+Bischoff Motorhome Club 

 fattas enligt samma regler som för stadgeändring. Icke monetära 

 tillgångar skall auktioneras ut till medlemmarna. Sedan skulderna 

 reglerats skall överskottet överlämnas till humanitärt ändamål. 

  
 


