Vedtægter for Seven Racing Danmark
§ 1:

Foreningens navn er ”Seven Racing Danmark” og er kører forening for ”Super
Seven Racing” klassen.

§ 2:

Foreningens formål er at varetage Super Seven Racing klassens og kørernes
interesser, bl.a. overfor motorsportens organisationer og baner og herigennem
fremme klassens udbredelse.

Medlemmer / stemmeret:
§ 3:

Som medlem kan optages enhver , der har interesse i Super Seven Racing klassen
Danmark. Medlemmer kan enten være aktive eller passive. Et Team kan være
medlem. Kun aktive medlemmer har stemmeret.
For at være aktivt medlem er betingelserne
•

at medlemmet har minimum en eller flere biler der tilmeldes kommende
sæson, (Tilmelding = betalt vogngebyr for bil)

Hvert aktivt medlem tildeles én stemme pr. bil medlemmet har tilmeldt klassen.
Stemmen ligger hos ejeren af bilen. I de tilfælde, hvor ejeren ikke er kører, kan
stemmeretten gives i fuldmagt til én kører af bilen, hvis denne er aktivt medlem
af foreningen. I tilfælde af, at en bil er kørt af flere forskellige kørere, kan kun den
kører som starter sæsonen have stemmeret. Tilmelding til klassen medfører, at
medlemmet er forpligtet til at betale vogn gebyr for den kommende sæson.
Stemmeretten fortabes såfremt medlemmet er i restance. Betaling skal foretages
senest ved start af å årsmødet.

Kontingent:
§ 4:

Der betales efter opkrævning et helårligt kontingent for medlemskab af
foreningen. Beløbet for det kommende regnskabsår skal være betalt forud for
årsmødet for at have stemmeret på mødet.
Herudover betales et årligt vogn gebyr , der anvendes til at dække udgifterne til
teknisk kontrollant . Gebyret skal betales af alle kørere i klassen uanset
medlemskab af foreningen. Dette gælder dog ikke udlejningsbiler, der i stedet
betaler 20 % af gebyret pr. løb, bilen deltager i. Gebyret skal være betalt forud for
første løb for at opnå starttilladelse. Der kan dispenseres for vogn gebyr såfremt
styregruppen godkender gæsteoptræden i lejebil.
Kontingentets og klassegebyrets størrelse fastsættes på årsmødet efter
indstilling fra styregruppen.
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Styregruppen:
§ 5:

Foreningen ledes af en styregruppe bestående af 3 eller 4 medlemmer,
heriblandt klasserepræsentanten og sekretæren.
Valg til styregruppen sker på det ordinære årsmøde og gælder for 1 år. De
enkelte medlemmer vælges ved direkte valg.
I perioden mellem årsmøderne træffer styregruppen beslutninger på klassens
vegne. I tilfælde af, at en gruppe medlemmer ikke bifalder styregruppens
beslutninger, kan disse medlemmer indkalde til ekstraordinært årsmøde i.h.t.
§11.
Såfremt en kører anmoder om en dispensation, der ikke er omfattet af DASU’s
kompetence, er det styregruppen, der meddeler tilladelse eller afslag på en sådan
anmodning.
Styregruppemøde afholdes efter behov eller når 2 styregruppe medlemmer
begærer det. Mødet er beslutningsdygtigt når mindst 2 medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i
styregruppen er klasserepræsentantens stemme afgørende.

§ 6:

Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af sine forpligtelser. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer noget personligt ansvar for opfyldelsen af
foreningens forpligtelser.
Styregruppen er ansvarlig for foreningens ledelse.

Regnskab:
§ 7:

Foreningens regnskabsår går fra årsmøde til årsmøde. Det af styregruppen
afsluttede og reviderede driftsregnskab og balance forelægges på årsmødet for
godkendelse.

Eksklusion:
§ 8:

Styregruppen kan indstille et medlem, som efter styregruppens mening
modarbejder eller på anden måde skader foreningens formål, til eksklusion.
Eksklusion skal vedtages på årsmødet eller på et ekstraordinært møde, hvor
mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede.
Såfremt medlemmet mister sin licens, mister han sin aktive status, men kan
fortsætte som passivt medlem af foreningen.
Hvis et medlem er i restance, kan man uden yderligere varsel ekskluderes.
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Årsmøde:
§ 9:

Årsmødet er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og er
beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal.
En repræsentant for DASU/Banesportsudvalget inviteres med til årsmødet.
Årsmødet ledes af en dirigent, der ikke selv er aktiv kører.

§ 10:

Årsmøde afholdes hvert år en hverdagsaften så tidligt som muligt i oktober med
følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 11:

Velkomst og valg af dirigent
Klasserepræsentantens beretning
Kassereren fremlægger regnskabet.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag fra styregruppen.
Forslag fra medlemmer (indsendt).
Valg af styregruppe.
Valg af revisor.
Evt.

Alle valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et
stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemning ske skriftligt og
hemmeligt. Ved stemmelighed ved valg skal der foretages omvalg. Ved
stemmelighed ved forslag bortfalder forslaget.
Stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemninger via e-mail, telefon
eller brev eller udstede fuldmagt til et andet medlem. Passive og aktive
medlemmer kan stemme for stemmeberettigede medlemmer med fuldmagt fra
max. 2 stemmeberettigede medlemmer,
Vedtægtsændringer, herunder beslutning om foreningens opløsning, kræver
vedtagelse med mindst 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette flertal ikke kan vedtagelse ske ved simpelt stemmeflertal på et
efterfølgende ekstraordinært årsmøde, der skal ligge mindst 30 dage senere end
det ordinære årsmøde.
Styregruppen eller mindst 30 % af de stemmeberettigede medlemmer kan
indkalde til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages
varsel.
Sekretæren fører protokol over beslutningerne på årsmødet. Protokollen
underskrives af klasserepræsentanten og udsendes til medlemmerne og
Banesportsudvalget senest 14 dage efter årsmødet
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§ 11:

Beslutning om tekniske ændringer skal være vedtaget senest på årsmødet i året
før ændringerne træder i kraft og er gældende for mindst 1 år. Investeringstunge
reglementsændringer kan dog gøres gældende i op til 3 år. Dette skal tydeligt
fremgå af reglementet.
Forslag til reglementsændringer eller øvrige forslag til behandling på årsmødet,
skal fremsættes skriftligt og være klasserepræsentanten i hænde senest 14 dage
før årsmødet.
Styregruppen behandler indkomne forslag forud for årsmødet, herunder forslag
til reglementsændringer, og beslutter de ændringer, som skal forelægges på
årsmødet til beslutning. Årsmødet tager stilling til styregruppens
reglementsforslag for det efterfølgende år som en samlet pakke. I tilfælde af, at
årsmødet nedstemmer den samlede pakke, afgår den siddende styregruppe. Der
afholdes efterfølgende valg til ny styregruppe, der snarest muligt indkalder til
ekstraordinært årsmøde, hvor et nyt reglementsforslag forelægges.
Styregruppen udsender dagsorden inkl. styregruppens oplæg senest 8 dage
inden årsmødet.
Det påhviler klasserepræsentanten at udsende informationer til medlemmerne
med passende mellemrum. Al relevant information skal desuden sendes til
Banesportsudvalget.
Klasserepræsentanten tegner klassen og kun en af ham/hende udpeget person
kan forhandle på klassens vegne.
Klasserepræsentanten eller den af ham/hende udpegede person forpligter sig til
at forhandle det bedste resultat for klassen, uanset personlige interesser.
Den færdige løbskalender skal være alle aktive kørere i hænde senest 1. marts.
Løbskalenderen skal indeholde det fastsatte aftalte antal løb plus, hvis muligt, ét
reserveløb. Løb der ønskes tilføjet/ændret efter denne dato kræver underskrift
fra alle foreningens aktive kørere med stemmeret.
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