Stadgar för föreningen
Gestrike Offroad
·

Föreningen har för avsikt att samla personer som äger eller har intresse
av terrängfordon och terrängkörning samt
att vara en tillgång för räddningstjänst och civilförsvar.

·

Föreningen ordnar träffar där man kan få möjlighet att framföra sitt
fordon i terräng lagligt, i enlighet med terrängkörningslagen.

·

Föreningen är öppen för alla svenska medborgare som är intresserade
eller äger terrängfordon.

·

Vid överträdelse av villkoren för av klubben disponerat övningsområde
kan föreningens styrelse annullera en persons medlemsskap i
Gestrike Offroad & därmed rätten att terrängköra på klubbens
körområden.

·

Medlemsavgift tas ut för att täcka kostnader för utskick av brev m.m.
Avgiften är 200:-/år för enskild medlem eller 250:-/år för hel familj.
Medlemsavgiften skall erläggas senast den 31:a januari varje år,
därefter tas icke betalande medlemmar bort ur registret.

·

Räkenskapsår: Kalenderår, Januari – December.

·

Medlemmarna kallas till möte per e-post, telefon eller brev, i nämnd
ordning. Kallelse till årsmöte skickas 1månad före tillsammans med
dagordning så att medlemmarna har 2 veckor på sig att komma med
nya punkter.

·

Alla medlemmar har rösträtt i föreningen.

·

Styrelsen består av: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör
och 2 st. Ledamöter.

·

Styrelse väljs vid årsmöte.

·

Ordförande och kassör tecknar firma i föreningen var för sig.

·

Vid medlemskap i Gestrike offroad medges automatiskt att bilder på
medlem och medlems bil får användas i officiellt syfte av klubben,
t.ex. via hemsidan.

·

Vid terrängkörning ska medlemmar följa, den av föreningen fastställda,
miljöpolicyn.

·

Stadgarna fastställs vid årsmöte som hålls vid räkenskapsårets slut
Stadgarna kan dock vid annat tillfälle ändras med
medlemsomröstning.

·

Vid en eventuell upplösning av föreningen kommer eventuella tillgångar
att återbördas till medlemmarna.

.

Vid all körning organiserad av föreningen, eller på den mark som
föreningen disponerar, så har föraren av fordon det fulla ansvaret vid
olyckor och incidenter. Föraren ansvarar för att fordonet är korrekt
försäkrat.
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