Stadgar för "Sällskapet Ruschgubbarna"
Klubbens ändamål
Sällskapet Ruschgubbarna är en ideell förening utan ekonomiska intressen och vars
kulturbevarande syfte är:
Tillvaratagande och bevarande av det kulturhistoriska arv som utgörs av de produkter
som tillverkats av bröderna Östholm

Klubbens verksamhet
Klubben ska verka för i §2 angivna syften bl.a. genom att arrangera sammankomster,
rallyn och träffar.
Vid rallyn skall företrädesvis och i möjligaste mån fordon tillverkade av bröderna
Östholm användas.

Medlemskap
Medlem kan envar bli som har ett seriöst intresse för klubbens syften. Medlem skall
värna om klubbens syften och intressen.

Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen.
Medlemsavgiften betalas lämpligen kontant till kassören på föreningsstämman, dock
senast en månad efter fastställandet.

Utträde och uteslutning
Medlem som inte i tid erlagt fastställd avgift anses ha utträtt ur klubben. Medlem som
skriftligen meddelar styrelsen om sin önskan att utträda ur klubben befrias omedelbart
från sitt medlemskap, dock återbetalas ej erlagda avgifter.
Medlem kan uteslutas om han brustit mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadat
klubbens anseende och verksamhet.
Uteslutning kan bestämmas av styrelsen men kan på den uteslutnes begäran
hänskjutas till föreningsstämman för röstning. Dock krävs 3/4 majoritet för uteslutning.

Verksamhet och föreningsstämma
Klubbens verksamhet och räkenskapsår är kalenderår.
Ordinarie föreningsstämma hålles efter årsskiftet, dock senast före juni månads början.
Kallelse skall vara utsänd per mejl eller brev senast 3 veckor före stämman.
Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen.
Klubbmöte kan påkallas av envar medlem efter rådgörande med styrelsen

Klubbens firma
Klubbens firma tecknas av ordföranden, kassören och sekreteraren, två i förening

Val av styrelse
Vid föreningsstämman skall val av ordförande, sekreterare, kassör samt klubbmästare
hållas, Ledamöter väljes på ett år.

Klubbens upplösning
Endast en enig styrelse kan föreslå att klubben upplöses.
Beslut härom kan fattas endast av två på varandra följande föreningsstämmor varav
den ena skall vara ordinarie.
För att beslut om klubbens upplösning skall vara giltig fordras att minst 3/4 av klubbens
medlemmar vid vardera stämman röstar för styrelsens förslag.
Innestående likvida medel skänkes till lämpligt välgörande ändamål.

