Vedtægter for Seven Racing Danmark
§ 1:

Foreningens navn er ”Seven Racing Danmark” og er køreforening for ” Seven
Racing” klassen.

Formål:
§ 2:

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

Medlemskab:
§ 3:

Som medlem kan optages enhver, der har interesse i Seven Racing klassen
Danmark. Medlemmer kan enten være aktive eller støttemedlem.
Medlemskabsperioden løber imellem de ordinære årsmøder.
Medlemskabsperioden starter umiddelbart inden det ordinære årsmøde.
For at opnå aktivt medlemskab er betingelserne
•
•
•
•
•

Modtaget kontingent indbetaling.
Minimum en bil tilmeldt kommende sæson.
Modtaget tekniskgebyr på tilmeldte biler.
Ikke frataget license.
Ingen restance imod foreningen.

For at opnå støttemedlemsskab er betingelserne
•
•

Modtaget kontingent indbetaling.
Ingen restance imod foreningen.

Kontingent:
§ 4:

Der betales et årligt kontingent for medlemskab af foreningen. Medlemmer af
styregruppen er fritaget for kontingentbetaling.
Der betales et årligt teknisk gebyr, der primært anvendes til at dække udgifterne
til teknisk kontrollant. Gebyret skal betales af alle deltagere i klassen uanset
medlemskab af foreningen.
Teknisk gebyr kan betales i rater på 20% pr. arrangement.
Teknisk gebyr skal være betalt forud for første løb for at opnå starttilladelse.
Der kan dispenseres for teknisk gebyr såfremt styregruppen godkender dette.
Der kan pålægges et strafgebyr ved overskridelse af betalingsdato. Specielt i
forbindelse med betalinger inden Årsmødet.
Kontingenter, teknisk gebyr og strafgebyr fastsættes på årsmødet efter indstilling
fra styregruppen.
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Styregruppen:
§ 5:

Foreningen ledes af en styregruppe bestående af 3 - 5 medlemmer, heriblandt
formanden.
Valg til styregruppen sker på årsmødet og gælder for 1 år. De enkelte
medlemmer vælges ved direkte valg.
I perioden mellem årsmøderne træffer styregruppen beslutninger på foreningens
vegne.
Såfremt et medlem anmoder om en dispensation, der ikke er omfattet af DASU’s
kompetence, er det styregruppen der træffer afgørelse.
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 formandens stemme afgørende.
Det påhviler styregruppen at udsende informationer til medlemmerne med
passende mellemrum. Al relevant information skal desuden sendes til
Banesportsudvalget.

Klasserepræsentant:
§ 7:

Foreningens kommunikation til DASU, banesportsudvalget, banerne og andre
afviklingsrelaterede kontakter går gennem klasserepræsentanten.
Klasserepræsentanten konstitueres af styregruppen.
Klasserepræsentanten kan være et medlem fra styregruppen.
Kun klasserepræsentanten kan indsende ændringsforslag til klasses reglementer.
Ændringsforslag skal være forud godkendt af styregruppen.
Klasserepræsentanten tegner for klassen og kan forhandle på klassens vegne.
Klasserepræsentanten forpligter sig til at forhandle det bedste resultat for
klassen, uanset personlige interesser.

Økonomi:
§ 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.

§ 7:

Foreningens regnskabsår løber imellem de ordinære årsmøder. Årsregnskabet
afsluttes umiddelbart inden det ordinære Årsmøde. Det afsluttede og reviderede
driftsregnskab og balance forelægges på årsmødet for godkendelse.
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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 årsmøde, hvor
mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede.
Hvis et medlem er i restance, kan man uden yderligere varsel ekskluderes.

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. Protokol fra Årsmødes føres af en referent.
Dirigent og referent indstilles af formanden.

§ 10:

Ordinært årsmøde afholdes hvert år efter sidste arrangement.
Styregruppen eller mindst 30 % af aktive medlemmer kan indkalde til
ekstraordinært årsmøde. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
Årsmødet følger dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst.
Valg af referent og dirigent
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskabet.
Valg af styregruppe og formand.
Valg af revisor.
Fastsættelse af kontingenter.
Forslag.
Evt.

Forslag til behandling på det ordinære årsmøde, skal fremsendes skriftligt senest
14 dage før årsmødet.
Dagsorden inkl. forslag udsendes senest 8 dage inden årsmødet.
Protokollen underskrives af formanden og udsendes til medlemmerne og
Banesportsudvalget senest 3 uger efter årsmødet
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Stemmeret til Årsmødet:
§ 11:

Aktive medlemmer har stemmeret. Medlemmer tildeles én stemme pr. tilmeldt
bil.
Medlemmer kan deltage i afstemninger via fjernafstemning eller udstede
fuldmagt til en anden deltager i årsmødet. Hvert medlem eller deltager med
fuldmagt kan benytte maksimalt 2 stemmer herfra.
Efter indvælgelse/genvalg til styregruppen tildeles hvert styregruppemedlem én
stemme.
Valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem kræver det,
skal afstemning ske skriftligt og hemmeligt. Ved stemmelighed skal der foretages
omvalg. Ved stemmelighed ved omvalg bortfalder forslaget.
Vedtægtsændringer, herunder beslutning om foreningens opløsning, kræver
vedtagelse med mindst 2/3 flertal af aktive 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.

Reglementer:
§ 12:

Styregruppen behandler reglementsændringer imellem årsmøderne.
Forslag vedtaget på årsmødet skal indgå reglementsændringer.
Investeringstunge reglementsændringer skal gøres gældende i mindst 3 år. Dette
skal fremgå af reglementsændringen.

§ 13:

Den færdige løbskalender skal være alle aktive medlemmer 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
direkte afstemning blandt alle aktive medlemmer.
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