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Senast ändrad: 2012-10-08 efter beslut på Riksstämma 2012. 

 Paragraf 6.1.6 ändrad efter goikänd proposition. 

 Paragraf 3.4 Ärenden vid ordinarie riksstämma och valbarhet, ändrad efter godkänd 
proposition ed tilläg av punkten 17 

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1.1 Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund ( FMCK ) skall  främst rekrytera medlemmar 
för att bedriva frivillig utbildning i motorcykeltjänst för samhällets behov samt 
försvarsupplysning i enlighet med gällande SFS förordning om frivillig 
försvarsverksamhet. 
FMCK bedriver även ungdomsvårdande verksamhet, föreningsverksamhet samt främjar 
och upprätthåller intresset för trafiksäkerhet och idrott. 
FMCK är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 

1.2 FMCK bedriver verksamhet i samförstånd med vederbörliga myndigheter och i 
samverkan med övriga organisationer. 

1.3 FMCK högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstyrelsen är verkställande och 
förvaltande organ. 

1.4 FMCK indelas i riksförbund och kårer. 
1.5 FMCK verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december. 

2. MEDLEMSKAP 

2.1 Varje person bosatt i Sverige och svensk medborgare boende utomlands, kan söka 
medlemskap i FMCK kår och deltaga i av FMCK planerad och genomförd 
föreningsverksamhet. Målsmans medgivande krävs för medlem som ej fyllt arton år. 

2.2 Medlem skall ha fyllt femton år och vara svensk medborgare för att deltaga i utbildning 
av militär art.  

2.3 Endast följande medlemmar kan vara direkt anslutna till FMCK riksförbund utan att vara 
medlem i kår: Hedersledamot, ledamot av riksstyrelsen, adjungerad till  riksstyrelsen, 
riksförbundets revisorer, av FMCK riksstyrelse anställd personal samt  till central kurs 
direktrekryterad personal under resterande del av rekryteringsåret. 

2.4 Medlemskap kan sökas av person, organisationer eller företag. 
2.5 Till hedersledamot i FMCK Riksförbund kan riksstämma välja person som gjort sig 

synnerligen förtjänt därav. Förslag på person insändes till FMCK riksförbunds 



 Grundstadgar 

   

medaljutskott före den 15 februari. Medaljutskottet bereder samt avger förslag till 
riksstämman.  

2.6 Medlem som önskar utträda ur FMCK gör anmälan härom till kårstyrelse. Direktanslutna 
medlemmar gör anmälan till riksstyrelsen. 

2.7 Riksstyrelsen eller kårstyrelse kan utesluta medlem som inte anses lämplig att tillhöra 
FMCK. Före uteslutning skall medlem beredas tillfälle att yttra sig. Beslut angående 
uteslutning skall biträdas av minst 3/4 av vederbörlig styrelses ledamöter. 

2.8 Riksstyrelsen kan fatta beslut om vilande verksamhet hos kår som saknar verksamhet 
eller vars verksamhet ej bedrivs i enlighet med FMCK målsättning.  
Ärendet skall tillkännages i kallelsen och kårstyrelsens yttrande skall bifogas 
föredragningslistan. Riksstyrelsen utser en interimsstyrelse som skall handlägga kårens 
ärenden. 
Det åligger kåren att göra bokslut samt lämna redovisning för eventuellt mottagna medel 
under året. 
Behållna tillgångar överlämnas till riksförbundet och bokförs som skuld till vilande kår. 
Handlingar och inventarier med värde för den vilande kåren skall förvaras av 
riksförbundet. 
Nystart av verksamhet hos vilande kår kan ske efter beslut av riksstyrelsen. 

2.9 Riksstyrelsen kan upplösa kår som saknar verksamhet eller vars verksamhet ej bedrivs 
enligt FMCK målsättning. Kår skall beredas möjlighet att yttra sig.  
Beslut om upplösning av kår skall, för att vara giltigt, fattas på ordinarie riksstämma och 
biträdas av minst 2/3 av avgivna röster. 
Ärendet skall tillkännages i kallelsen och riksstyrelsens yttrande skall bifogas. 
Kårens handlingar och tillgångar förvaras av riksstyrelsen. Riksstämman fattar beslut 
om hur handlingar och tillgångar får användas. 

3. RIKSSTÄMMA 

3.1SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET 

3.1.1 Varje kår väljer ett ombud till riksstämman. För ombud skall suppleant finnas. 
Uppgift om valda ombud och suppleanter jämte adressuppgifter skall vara 
riksstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före riksstämma. Ombud skall vara 
medlem i kår som han/hon representerar. Till ombud kan inte väljas ledamot av 
riksstyrelsen,  ej heller revisorer eller suppleanter i riksförbundet. Riksstämman är 
beslutsmässig med det antal ombud som deltar i stämmans beslut. Endast anmält 
ombud har rösträtt enligt §3.3. Ordförande i rikstämmans valberedning och 
revisorer deltager vid rikstämman. 

3.2TIDPUNKT OCH KALLELSE 

3.2.1 Ordinarie riksstämma äger rum årligen före april månads utgång. Tid och plats för 
riksstämma bestäms av riksstyrelsen. Skriftlig kallelse till stämma utsänds av 
riksstyrelsen fyra veckor före stämman. Föredragningslista jämte verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt motioner utsänds till, kårer och ombud senast två 
veckor före riksstämman. 

3.3OMRÖSTNING OCH RÖSTRÄTT 
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3.3.1 Vid riksstämma utövas rösträtt av utsedda kårombud. Kårens ombud äger en 
grundröst samt ytterligare en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar. 
Beräkningsgrund för röstlängd är det antal medlemmar som redovisats per den 
31/12 året före rikstämman 

3.3.2 Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
3.3.3 Omröstning sker öppet såvida inte annorlunda beslutas. 
3.3.4 Val skall dock ske slutet, om röstberättigat ombud så begär. 
3.3.5 Riksstämmobeslut fattas med enkel majoritet utom i frågor som gäller stadgeändring 

och FMCK Riksförbunds upplösning enligt §§ 10 och 11. 
3.3.6 Vid lika röstetal gäller – utom vid val –  det förslag, som biträds av ordföranden, om 

denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra. 
3.3.7 Vid val skall, vid lika röstetal, lotten avgöra. 
3.3.8 Riksstyrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer har vid riksstämma yttrande- 

och förslagsrätt men inte rösträtt. 
3.3.9 Rätt att vid riksstämma deltaga i överläggningar men ej i beslut äger kårmedlemmar 

som inte är ombud, representanter för försvarsmakten, övriga uppdragsgivare, 
frivilliga försvarsorganisationer och berörda myndigheter samt särskilt inbjudna. 

3.4ÄRENDEN VID ORDINARIE RIKSSTÄMMA OCH VALBARHET 

3.4.1 Vid ordinarie riksstämma skall följande ärenden förekomma: 

 1.   Stämmans öppnande 

 2.   Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar 

 3.   Val av sekreterare att föra stämmans protokoll 

 4.   Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans 
                 protokoll 

 5.   Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning 

 6.   Fastställande av röstlängd 

 7.   Fastställande av dagordning 

 8.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

  9.   Revisionsberättelse 

 10. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen 

 11. Behandling av förslag som framlagts enligt bestämmelser i § 3.5  

 12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

 13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår  

 14. Fastställande av årsavgift som kår skall erlägga till riksförbundet  
                nästkommande verksamhetsår  

 15. Val av rikskårchef 

 16. Val av ledamöter i riksstyrelsen  
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 17. Val av vice rikskårchef 

 18. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa 

 19. Val av valberedning, som skall bestå av tre till fyra ledamöter fördelade på   
                olika kårer och med geografisk spridning 

 20. Avslutning 

3.5FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID RIKSSTÄMMA 

3.5.1 Vid riksstämma får ej beslut fattas i andra ärenden än de som upptagits på            
föredragningslista. 

3.5.2 Rätt att inge förslag att behandlas vid riksstämma tillkommer riksstyrelsen samt 
anslutna kårer. Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie riksstämma skall vara 
riksstyrelsen tillhanda fyra veckor före riksstämma. Ärenden föreläggs riksstämman 
med riksstyrelsens yttrande. Förslag från riksstyrelsen (proposition) skall vara kårer 
tillhanda senast 31 december. 

3.5.3 Vid riksstämman väckta förslag och frågor må upptagas till diskussion om 
majoriteten av röstberättigade ombud så beslutar. 

4. EXTRA RIKSSTÄMMA 

4.1 Extra riksstämma hålls då riksstyrelsen så finner erforderligt,  eller då 2/3 av anslutna 
kårer tillsammans eller revisorer skriftligen hemställt härom till riksstyrelsen med 
angivande av skäl för framställan.  
Vid extra riksstämma får endast i föredragningslista upptagna ärenden bli föremål för 
beslut. 

4.2 Kallelse skall ske skriftligen senast två veckor före extra riksstämma och tillställs      
riksstyrelsens ledamöter,revisorer och kårer.  
Föredragningslista utsänds senast sju dagar före extra riksstämma. 

5. REVISION 

För granskning av riksstyrelsens verksamhet och förvaltning väljer ordinarie 
riksstämma för ett år två revisorer samt två revisorssuppleanter. 

5.1 Riksstyrelsens räkenskaper och handlingar skall överlämnas till revisorerna senast två 
månader före riksstämman. 

5.2 Räkenskaper och handlingar skall med revisorernas berättelse vara riksstyrelsen 
tillhanda senast en månad före riksstämman. 

6. RIKSSTYRELSE 

6.1.1 FMCK Riksförbunds angelägenheter handhas av riksstyrelsen. 



 Grundstadgar 

   

6.1.2 Riksstyrelsen består av:                             

 Väljs udda år Väljs jämna år 

Rikskårchef tillika ordförande 
för mål och strategi 

1  

Ordförande för rekrytering 
och information 

1  

Ordförande för utbildning  1 

Ställföreträdande ordförande 
för utbildning 

1  

Ordförande för avtal  1 
Ordförande för tävling 1  

Ordförande för ekonomi 1  

Ordförande för ungdom  1 
 

Ordförande för trafiksäkerhet  1 

Suppleant  1 

 
6.1.3 FMCK riksstyrelses presidium skall bestå av rikskårchef, vice rikskårchef,  

ytterligare två ledamöter och kanslichef.  
6.1.4 Ledamöter i riksstyrelsen skall inte samtidigt vara ordförande i kårstyrelse. 
6.1.5 Anställda i FMCK centralkansli skall inte samtidigt vara ordförande i riksstyrelse 

eller kårstyrelse. 
6.1.6 Till vice rikskårchef skall väljas den ledamot som är bäst lämpad för uppgiften. Vice 

rikskårchefen väljs av riksstämman på ett år. 
6.1.7 Ordföranden för utbildning skall vara väl förtrogen med utbildning i militär 

motorcykeltjänst, om möjligt mc-instruktör, trafiklärare eller trafikinspektör. 
6.1.8 Avgår ledamot före mandattidens utgång, äger riksstyrelsen rätt att komplettera sig 

själv intill nästkommande ordinarie riksstämma, på vilken ny ledamot väljs för 
återstoden av mandattiden. 

6.1.9 Riksstyrelsen kan adjungera ledamöter, som äger förslags- och yttranderätt men ej 
rösträtt. 

6.1.10 Riksstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Då minst fyra ledamöter gör 
framställan härom, är ordförande skyldig att sammankalla styrelsen. Kallelse skall 
ske senast sju dagar före sammanträde. 

6.1.11 Riksstyrelsens sammanträden skall protokollföras och tillsändas kårer. 
6.1.12 Riksstyrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden samt  

minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
6.1.13 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 

ordföranden, utom vid val då lotten avgör.   
6.1.14 Styrelseledamot får i enskild fråga utöva sin rösträtt genom fullmakt. 

6.2 RIKSSTYRELSENS ÅLIGGANDE  

6.2.1 Riksstyrelsen utser vid sitt konstituerande sammanträde representanter att 
företräda FMCK hos samverkande myndigheter och organisationer.  

6.2.2 Styrelsen skall: 
6.2.2.1 Verka för främjande av i § 1 angiven uppgift. 
6.2.2.2 Planlägga och samordna FMCK riksförbunds utbildnings-, upplysnings- och 

rekryteringsverksamhet enligt gällande militära och civila bestämmelser. 
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6.2.2.3 Upprätta förslag till preliminär inkomst- och utgiftsstat för kommande 
verksamhetsår samt insända FMCK riksförbunds äskanden om bidrag av statsmedel 
till berörda myndigheter. 

6.2.2.4 Enligt gällande bestämmelser förvalta anvisade statsmedel. Verkställa av riksstämma 
fattade beslut beträffande användning och förvaltning av FMCK riksförbunds  egna 
medel. 

6.2.2.5 Utarbeta och fastställa erforderliga instruktioner för anställd personal samtinom 
riksförbund och kårer verksamma befattningshavare.  
Att i FMCK grundstadgar utan stämmobeslut ändra benämningar/befattnings-
/myndighetsnamn. Detta på grund av organisatoriska förändringar som sker i 
organisationen eller samhället. 

6.2.2.6 Verka för och medgiva bildandet av kårer, fastställa kårstadgar samt följa och 
understödja kårers verksamhet. 

6.2.2.7  Verka för samarbete på central nivå med övriga frivilliga  försvarsorganisationer 
samt organisationer och företag som arbetar inom FMCK intresseområden. 

6.2.2.8 Besluta angående utdelning av utmärkelser och priser enligt HB kap 7. 
6.2.2.9 Vid verksamhetsårets slut avge verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
6.2.2.10 Besluta angående tid och plats för riksstämma samt upprätta förslag till 

dagordning. 
6.2.2.11 Utsända styrelse- och riksstämmoprotokoll till kårer. 
6.2.2.12 Verkställa riksstämmans beslut. 
6.2.2.13 Vara arbetsgivare för personal vid FMCK riksförbunds kansli. 

7. MEDELSFÖRVALTNING 

7.1 Riksstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel, som står under 
riksstyrelsens förvaltning. Ledamöterna är även ansvariga för de beslut som fattats 
angående medlens användning och mot vilka de inte anmält avvikande mening i 
protokoll. 

7.2 Placering av FMCK riksförbunds medel skall ske enligt riksstämmans protokollförda 
beslut. FMCK riksförbunds värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt.  

7.3 Riksförbundets kontanta medel skall i största möjliga utsträckning innestå på 
bankräkning eller postgiro. 

7.4 Firmatecknare och ersättare i riksförbundet fastställs vid konstituerande möte och 
skrivs in i sammanträdesprotokollet. 

8. MEDLEMSAVGIFT 

8.1 Medlemsavgift erläggs till kår och utgår med belopp, som för varje verksamhetsår 
fastställs på ordinarie årsmöte. 

9. ÄNDRING AV FMCK RIKSFÖRBUNDS STADGAR 

9.1 Ändring av FMCK Riksförbunds stadgar kan endast ske genom beslut av ordinarie 
riksstämma, varvid ändringsförslaget skall biträdas av minst 2/3 av avgivna röster. 
Innan ett ändringsförslag behandlas av riksstämma, skall kårers årsmöten ha beretts 
tillfälle att ta ställning till upprättat förslag. 

9.2 Vid beslut om stadgeändring skall även anges, när sådan skall träda i kraft. 
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10. UPPLÖSNING AV FMCK 

10.1 För upplösning av FMCK erfordras beslut på två - med minst två månaders 
mellanrum – på varandra följande riksstämmor, varav en ordinarie. Vid varje tillfälle 
skall beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ärendet skall tillkännages i 
kallelsen och riksstyrelsens yttrande skall bifogas. 

10.2 FMCK handlingar överlämnas till krigsarkivet och behållna tillgångar av statliga 
medel skall återlämnas. Egna medel skall överlåtas till Kronprinsessan Margaretas 
Landstormsfond. 

11. FMCK-RÅD 

 

11.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

11.1.1 FMCK-råd skall verka i enlighet med FMCK grundstadgar 1.1.  
11.1.2 FMCK-råd är en regional sammanslutning av lokala frivilliga motorcykelkårer. Rådet 

har till uppgift att stödja kårernas verksamhet och samverka med myndigheter, 
uppdragsgivare, frivilliga försvarsorganisationer, trafiksäkerhets- och 
motororganisationer samt humanitära sammanslutningar.  
FMCK-rådens territoriella verksamhetsområde fastställs av riksstyrelsen. 

11.1.3 FMCK-rådet har skyldighet att följa beslut och riktlinjer fastställda av riksstämma 
och riksstyrelse. 

11.2 RÅDSBILDNING 

11.2.1 Innan förändring sker av rådens verksamhetsområden skall tillstånd från FMCK       
riksstyrelse inhämtas. FMCK-råd är underkastade ”Grundstadgar för Frivilliga  
Motorcykelkårernas Riksförbund”. Verksamhetsområden enligt bilaga 1 

11.2.2 FMCK-rådsnamn skall bestå av ett regionalt geografiskt namn från FMCK-rådets 
verksamhetsområde med tillägget FMCK-råd t.ex. Skånes FMCK-råd.   

11.3 MEDLEMSKAP 

11.3.1 Representant i FMCK-råd skall vara medlem i FMCK kår inom rådets 
verksamhetsområde.  

11.4 FMCK-RÅD 

11.4.1 FMCK-rådet företräder kårer regionalt inför myndigheter enl. § 1.2. Rådet får ej 
besluta i frågor som rör enskild kårs verksamhet. 

11.4.2 I FMCK-rådet skall det finnas en sammankallande funktionär från en i FMCK-rådets 
ingående kårer. Denne väljs vid årets första möte och väljs ett år i taget.Vid varje 
möte väljs sekreterare och mötesordförande. 
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11.4.3 FMCK-rådsmöten hålls då FMCK –rådet så finner erforderligt eller då minst hälften 
av anslutna kårer skriftligen hemställt härom. Dock skall minst två rådsmöten hållas 
före 1 april och 1 september. 

11.4.4 Kallelse skall ske skriftligen senast två veckor före FMCK rådsmöte och  
tillställas anslutna kårer. Föredragningslista utsänds senast sju dagar före           
rådsmöte. 

11.4.5 FMCK-råd sammanträder vid behov med de personer som berörs av det aktuella 
ärendet. 

11.4.6 FMCK-rådets sammanträden skall protokollföras. Protokoll sänds till de i rådet 
ingående kårerna och FMCK riksstyrelse. 

11.4.7 FMCK-råd är beslutsmässigt då samtliga kårer är representerade.  
11.4.8 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal, avgör lotten. Varje kår äger en 

röst. 
11.4.9 Kår får utöva sin rösträtt genom fullmakt. 
11.4.10  Rätt att vid FMCK-rådsmöte deltaga i överläggningar, men ej i beslut, äger 

kårmedlem som inte är ombud, representant för försvarsmakten, övriga 
frivilligorganisationer och berörda uppdragsgivare samt särskilt inbjudna.  

11.5 FMCK-RÅDETS ÅLIGGANDE 

11.5.1 FMCK-rådet utser representanter att företräda FMCK hos samverkande myndigheter 
och organisationer.      

11.5.2 FMCK-rådet skall: 
11.5.2.1 Verka för främjande av i § 1 angiven uppgift. 
11.5.2.2 Verkställa FMCK-rådets beslut. 
11.5.2.3 I samråd med kårer, myndigheter, uppdragsgivare och förband planera och 

beräkna behovet av regional utbildning för den närmast liggande tvåårsperioden. 
Plan- och kostnadsberäkning (P o K) upprättas och insänds till riksstyrelsen. 

11.5.2.4 I samråd med aktuella myndigheter, uppdragsgivare och förband planera och 
genomföra regional utbildning. 

11.5.2.5 Stödja och samordna informations- och rekryteringsverksamhet inom FMCK-
rådets verksamhetsområde. 

11.5.2.6 Stödja och samordna trafiksäkerhetsverksamhet inom FMCK-rådets 
verksamhetsområde. 

11.5.2.7 Stödja och samordna ungdomsverksamheten inom FMCK-rådets       
verksamhetsområde. 

11.5.2.8 Stödja och samverka tävlingsverksamheten inom FMCK-rådets 
verksamhetsområde. 

11.5.2.9 Bistå riksstyrelsen med genomförande och redovisning av genomförda uppdrag av 
tidigare äskade och beslutade statsmedel.  

11.5.2.10 Utarbeta och fastställa erforderliga instruktioner för FMCK rådets verksamma 
befattningshavare. 

11.5.2.11 Verka för och stödja bildandet av kårer. FMCK-rådet skall följa och stödja kårernas 
verksamhet. 

11.5.2.12 Verka för samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer samt 
organisationer och företag på regional nivå som arbetar inom FMCK 
intresseområden. 

11.6 EKONOMI 



 Grundstadgar 

   

11.6.1.1 Medel för rådens verksamhet tilldelas och förvaltas av FMCK riksförbund. Medel 
för rådens verksamhet budgeteras enligt plan o kostnadsberäkning. (P o K). 

11.6.1.2 Kostnader för FMCK-rådets verksamhet skall fortlöpande redovisas till FMCK 
centralkansli. 

11.7 UPPLÖSNING AV FMCK-RÅD 

11.7.1.1 Beslut om upplösning av FMCK-råd skall, för att vara giltigt, fattas av riksstyrelse 


