
 
 

Allmänt medlemsmöte 17 september 2019 

Sammanfattning ändrade stadgar – berörda paragrafer 

 

1. Alla underpunkter i paragrafer numreras för att underlätta referenser till 
dessa. 
 
 

2. Det svenska namnet ändras till ”Rivieraklubben” i stället för ”Svenska 
Rivieraklubben”. Ingen förändring av det franska namnet Association 
Suédoise de la Côte d’Azur. (Rubrik och § 1) 

 

Rubrik: 

Stadgar för Svenska Rivieraklubben slutligen antagna vid allmänt medlemsmöte den 21 
september 2017 att gälla från och med den 1 januari 202018. 

 

§ 1 Bakgrund, benämning och säte 

SVENSKA RIVIERAKLUBBEN (L’ASSOCIATION SUÉDOISE DE LA CÔTE D’AZUR), i dessa 
stadgar benämnd Klubben, är politiskt och religiöst obunden. Klubben bildades 1975 på 
obegränsad tid i enlighet med den franska lagen av den 1 juli 1901 med ändringar och 
tillägg och registrerades hos prefekturen i Nice under registreringsnummer 
34925199120023 som en ”association déclarée” den 4 januari 1977. 

Klubben har sitt säte i CAGNES SUR MER med adress Villa Ingeborg, 40 avenue de 
Verdun, 06800 CAGNES SUR MER. Detta säte kan genom beslut av styrelsen flyttas till 
vilken plats som helst inom regionen Provence Alpes Côte d´Azur (PACA). 

  



 

3. Inträdesavgifter och medlemsavgifter ska vara de enda avgifter som 
beslutas om på årsmötet. (§ 6 och § 13) 

 

§ 6 Inkomster 

Klubbens inkomster består av 
 

1. inträdesavgifter,  och medlemsavgifter, och eventuella övriga avgifter. 
2. subventioner eller bidrag från stat/kommun eller offentliga institutioner, 
3. gåvor eller testamentslotter i penningar eller egendom, vilka Klubben lagligen kan 

ta emot, 
4. belopp som erhållits som ersättning för prestation inom Klubbens verksamhet, 

och 
5. avkastning av Klubbens tillgångar. ... 

 

§ 13 Ärenden vid medlemsmöte 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Mötets öppnande. 
2. Upprättande av röstlängd. 
3. Fråga om mötet är beslutmässigt. 
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
6. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötes-

protokollet. 
7. Fastställande av föredragningslista. 
8. Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret. 
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
12. Fastställande av inträdesavgifter och, medlemsavgifter och eventuella övriga avgifter 

för nästkommande verksamhetsår. 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
14. Val av ordförande, skattmästare, klubbmästare, försäkringsansvarig och 

redaktionskommitténs ordförande samt övriga styrelseledamöter. 
15. Val av revisorer och suppleanter för dessa. 
16. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande. 
17. Av styrelsen väckta frågor. 
18. Av medlemmarna väckta frågor. 
19. Mötets avslutande. 

Dagordning för allmänt medlemsmöte ska, förutom de frågor vilka föranlett mötet, 
uppta punkterna 1 - 7 samt 2019. 



 

4. Styrelsen får befogenhet att införa så kallat rullande medlemskap räknat 
från den dag man blir medlem istället för att medlemskap alltid gäller per 
kalenderår. (§ 9) 

 

§ 9 Medlemmar 

… 

Beviljat medlemskap gäller från och med inbetalning av fastställd medlemsavgift för 
resten av året. För fortsatt medlemskap ska medlemsavgifter betalas senast den 1 
januari. 

Styrelsen har befogenhet att när som helst besluta om införandet av s.k rullande 
medlemskap, med inträdesdagen som utgångspunkt för medlemsåret varvid förutsätts 
för fortsatt medlemskap att medlemsavgift betalas före nytt medlemsår.  

… 

 

5. Klarläggande av vad som gäller för hantering av så kallade in blanco 
fullmakter (§12) 

 

§ 12 Mötesordning 

… 

Medlem får genom fullmakt företräda högst två (2) andra medlemmar. Fullmakter 
avlämnade utan angivande av namn på den medlem som befullmäktigas anses ge 
fullmakt till styrelsen och behöver inte fördelas på någon medlem. Fullmakt kan om så 
önskas skannas och skickas in via email till kansliet. … 

 

6. Revisorerna behöver klubbens räkenskaper inom 6 veckor från 
räkenskapsårets utgång istället för inom 8 veckor då årsmöte numera hålls 
i mars i stället för som tidigare i april. (§ 22) 

§ 22 Revisorer 

För granskning av styrelsens och verksamhetsområdenas förvaltning och räkenskaper 
utser årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa. De väljs för två år och kan 
omväljas. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens arbete och förvaltning och har 
rätt att ta del av Klubbens räkenskaper, medlemsmötes- och styrelseprotokoll samt 
övriga handlingar. Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast sexåtta 
(68) veckor efter räkenskapsårets utgång. Revisorerna ska, i enlighet med god 
revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast tre (3) veckor före årsmötet. 

 



 

7. Valberedningen har föreslagit att man väljs till den på 2 år med möjlighet 
till omval för ny 2-årsperiod istället för på 4 år då det i praktiken visat sig 
att mandatperioden på hela 4 år ofta leder till krav på fyllnadsval. (§ 23) 

 

§ 23 Valberedning 

Valberedningen ska förbereda val av ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer 
och suppleanter samt ordförande och övriga ledamöter i valberedningen. 

Valberedningen ska bestå av ordförande och tre (3) övriga ledamöter. 

Ledamöter till valberedningen väljs av årsmötet för en tid av två år och bör inte utan 
särskilda skäl omväljas för mer än ytterligare en tvåårsperiod.Valberedningens ledamöter 
väljs på fyra (4) år och kan inte omväljas till ledamöter av valberedningen förrän efter 
ytterligare ett år. 

… 


