
Stadgar för Svenska Motorklubbens Hjälpfond

SMK: Svenska Motorklubben.
CF: Centralförsamlingen.
CS: Centralstyrelsen.

Godkända vid SMK:s CF:s årsmöte § 13 den 11 mars 2017.

Nya stadgar förslag från Kenny Lagerlöf stadgemakare.
Efter samråds möte hemma hos Kenny Lagerlöf torsdag den 22 september 2016
Deltagande: Martin Holm, C G Larzon, Björn Andersson och Kenny Lagerlöf.
Att delges samtliga SMK Klubbar innan CF Årsmöte 2017 för beslut.

§ 1 Allmänna bestämmelser
Fondens ändamål är att på sätt och villkor dessa stadgar föreskriver, för att lämna
ekonomiskt stöd till SMK:are eller annan person som skadats vid hjälpfonds-
ansluten avdelnings organiserad träning och tävling, liksom till hjälpfondsansluten
avdelnings medlem som skadats i annan klubbs tävling på av SBF och SVEMO
godkänd bana som förare eller funktionär, även vid till och från tävling.

§ 2 Avgifter.
a) Genom en inträdesavgift på 100kr som ska inbetalas av varje nytillträdande

SMK avdelning.
b) Varje SMK avdelning debiteras avgifter till hjälpfonden enligt nedan tabell.
c) Genom avgifter varje år.

under 100 medlemmar  50 kr
under 200 medlemmar 100 kr
under 300 medlemmar 200 kr
över 300 medlemmar 250 kr

d) Om fondens kapital uppnår 250.000kr något år utgår ingen avgift det året.

§ 3 Avgifter och bidrags storlek.
CF beslutar varje år efter förslag av CS om avgifter och bidragens storlek för
kommande verksamhetsår.

§ 4 Kapital.
a) Hjälpfonden ska inneha ett kapital på max 250.000 kr.
b) Bidrag kan utgå med sammanlagt högst 10% av kapitalet per år om detta

understiger 150.000 kr
c) Ur fonden får bidrag inte utgå om dess kapital understiger 100.000 kr.



§ 5 Administration.
a) Hjälpskadefondens administration hand havs av SMK CS, som är ansvarig för

förvaltningen.
b) CS utser skadeersättningskommitté på två personer, till vilken alla ansökningar

om bidrag skall remitteras för snabbast möjliga utredning och beslut om
ersättningar och utbetalningar.

c) Fonden står själva för sina kostnader och ekonomin sköts av utsedd kassör som
efter beslut har att ordna med utbetalningar av bidragen.

§ 6 Revision.
Fonden revideras av Svenska Motorklubbens revisorer i enlighet med de
stadgade bestämmelser som är gällande för CS:s räkenskaper.

§ 7 Stadgeändring.
Förslag till ändringar av fondens stadgar ska vara skriftligen inkomna till CS före
den 1 februari för att kunna tas upp till behandling på kommande årsmöte.

§ 8 Upplösning av fonden.
Förslag om upplösning av fonden ska ingivas till CS enligt samma bestämmelser
som gäller för stadgeändring. CS har att i samband med eget yttrande framlägga
detta på CF årsmöte. Fonden kan inte upplösas med mindre än att två årsmöten
i följd, med minst 2/3 majoritet beslutat om upplösning.
Om fonden ska upplösas fördelas tillgångarna på anslutna avdelningar i
proportion till inbetalt sista årsavgiftens belopp, oavsett om avdelningarna
erhållit olika hjälpbidrag.
Varje ansluten avdelning har en röst.

§ 9 Ansökan om bidrag.
a) Utförlig motiverad ansökan på erhållen SMK skadeblankett fullständigt ifylld.

Söks genom och ska ställas till respektive SMK-avdelnings styrelse samt ska
styrkas med läkarintyg.

b) Ansökan om bidrag kan även göras av annan medlem i avdelningen i den
skadade ställe.

c) För vidare befordran omgående till CS av SMK-avdelnings styrelse med
utlåtande.

§ 10Bidrag.
a) Bidrag utbetalas när skadeersättningskommittés beslut fattats.
b) Bidrag utbetalas månadsvis vid sjukskrivning dock högst 3 månader för en och

samma skada.



§ 11 Ersättningar vid sjukskrivning.
1 månad 1.000kr
2 månad 2.000kr
3 månad 3.500kr

Vid längre sjukskrivning och invaliditet samt begravningshjälp avgörs från fall till
fall, max 10.000kr.

§ 12 Goodwill ersättning.
a) Vid skador av räddningspersonal vid olyckstillfället kan ersättning utgå.
b) Efter ansökan på SMK erhållen skadeblankett fullständigt ifylld.
c) Belopp efter skadeersättningskommittés beslut, maxbelopp 3.000kr.

§ 13 Omprövning av beslut.
Medlem som inte nöjer sig med skadeersättningskommittés beslut, äger rätt att
få sin sak prövad av CS. Efter insänd begäran om omprövning av beslutet och
vad som ska ändras.  Samt vilka omständigheter och bevis du vill åberopa.
Skriftligt på vanligt brevpapper inom 30 dagar efter beslutet, med datum, ditt
namn, adress, telefon, e-post och underskrift.


