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KALLELSE

HÄRMED KALLAS TILL 
ORDINARIE STÄMMA 
Deltagarförteckningen ska fyllas i och skickas till 
Caravan Clubs kansli senast 27 april.

Tid: Lördag 8 maj 2021, kl 10.00

Plats: Digitalt möte via Teams.
 Anslutningsuppgifter kommer att sändas till anmälda delega-
ter.

Handlingar för stämman utsändes till sektionsordförande.

VÄLKOMMEN!

Börje Svärdström
Riksordförande

Digitala dokument
Vill du läsa handlingarna i din dator/padda hittar du dokumenten här

www.caravanclub.se/riksstamma2021
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DELEGATER
RIKSTINGET BESTÅR AV 90 RÖSTBERÄTTIGADE 
DELEGATER + RIKSSTYRELSEN

•  Varje sektion har från början en (2) delegater = 36 delegater  
•  Övriga 54 delegater fördelas enligt nedanstående modell (Sainte-Lagüesmetoden) 

  Antal medlemmar 
Sektion  2020-12-31 Antal röster Instiftad

A     4 312 10 1959-05-11

KLM     2 916 7 1961-04-23

O     2 431 7 1960-01-14

P     2 207 6 1968-02-11

FGH     2 164 6 1965-12-05

T     1 791 5 1962-04-08

W     1 783 5 1960-11-19

R    1 547 5 1972-02-05

U     1 532 5 1961-10-24

D    1 436 5 1965-01-19

N     1 318 4 2000-01-01

C     1 199 4 1965-03-19

E     1 140 4 1962-06-11

X       826   4 1967-01-19

S       802 4 1966-05-07

BD      541 3 1965-05-04

YZ       519 3 1965-01-01

AC       459 3 1964-11-07

Internationella  206 0 

Summa  29 129 90 
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DAGORDNING 
VID ORDINARIE RIKSSTÄMMA 2021

1.  Öppnande

2.  Upprop samt justering av röstlängden

3.  Stämmans behöriga kallande samt fastställande av dagordningen

4.  Val av funktionärer för mötet:
 •  ordförande
 •  sekreterare
 •  två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 •  två rösträknare

5.  Verksamhetsberättelse med årsredovisning samt förslag till vinst-/förlustdisposition

6.  Föredragning av revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret

8.  Beslut gällande vinst-/förlustdisposition för verksamhetsåret

9.  Ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Beslut om arvode till styrelsens ledamöter för det kommande verksamhetsåret

11.  Beslut om motioner

12.  Beslut om medlemsavgifter samt sektionens andel av medlemsavgiften för 
 kommande verksamhetsår

13.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

14.  Val av:
 •  riksordförande för två år
 •  riksekreterare för två år
 •  ledamöter för två år
 •  eventuella fyllnadsval

15.  Val av valberedning. 
 •  en ordförande för två år
 •  två ledamöter för två år
 •  eventuella fyllnadsval

16.  Förslag/Anmälan från RS

17.  Redovisning av verksamhetsplan och budget för den gemensamma förvaltningen

18.  Beslut om plats och tid för nästa stämma

19.  Information och frågor

20.  Avslutning
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MOTION 1
MOTION AVSEENDE ”NORRBOTTENSEKTION DELAKTIG-
HET  
I CC FÖRMÅNSKATALOG”

Yrkanden till 2021 års Riksårsmöte/Årsstämma

CC BD yrkar att från och med 2021 års ”Riksårsmöte” Norrbot-

tenssektionens företag och campingavtal ska ingå i Caravan 

Clubs medlemsförmåner som övriga sektionernas marknadsfö-

ring av dess förmåner och rabatter.

Orsak till yrkanden

Motionen är baserad på att Norrbottenssektionen kan i princip 

endast marknadsföra sina förmåner lokalt samt via utdrag i 

Norrbottenssektionens del i FMC samt på vår hemsida. Caravan 

Clubs ca 29 000 medlemmar missar med andra ord de förmåner 

de har inom vår sektion.

Bakgrund

Norrbottenssektionens styrelse har allt sedan de upprättade för-

månsavtal med företag och campingar ej givits möjlighet att ingå 

i förmånskatalogen trots uppmaningar via RP-möten etc.

2019 erhöll sektionen ett samförstånd avseende verkan av våra 

satsningar på regionala avtal som gagnar medlemmarna natio-

nellt som internationellt vars verkan dessutom gav en medlem-

sökning från 385 till 531 medlemmar 2019. Avtalen är dessutom 

nu under bearbetning av ett utbyte av mellan Nordkalott-län-

derna genom NCR:s förslag. Projektet påbörjades januari 2019 

men ligger nu nere tills coronapandemin lugnat ner sig.

Motionärens vädjan.

CC BD vädjar att RIKS godkänner motionen och intensifierar 

genomförande och möjligheten till att utveckla det ”Rörliga 

friluftslivet kan fortleva”. 

På uppdrag efter styrelsebeslut 2020-09-24

Luleå 2020-10-01

Ordf. Stig Svanberg, CC nr 82577

RIKSSTYRELSENS YTTRANDE 

I motionen tar Norrbottenssektionen upp marknadsföring av 

förmåns- och samarbetsavtal sektionen träffat.

Caravan Club riksorganisation arbetar för att utveckla förutsätt-

ningarna för våra samarbetspartner att marknadsföra sig mot 

medlemmarna. En kanal är vårt förmånshäfte, som distribueras 

till alla medlemmar tillsammans med årets första utgåva av Fri-

tidsmagasinet Caravan. Denna publikation finansieras genom att 

de som omnämns där betalar för att vara med i häftet.

Norrbottenssektionen har med framgång arbetat fram rabatter 

på bland annat campingplatser i framför allt Norrbotten. Själv-

klart finns möjligheten att marknadsföra dessa samarbeten i 

förmånshäftet på samma villkor som för alla andra, det vill säga 

genom att betala för publiceringen. 

Riksstyrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

MOTION 2
MOTION AVSEENDE ”VERKSAMHETSUTVECKLANDE  
ÅTGÄRDER FÖR ATT BLI DEN FRÄMSTE AKTÖREN INOM 
DET RÖRLIGA FRILUFTSLIVET”.

Yrkanden till 2021 års Riksårsmöte/Årsstämma

CC BD yrkar att RIKS strategiska aktiviteter intensifieras tillsam-

mans med sektionerna. I första hand struktureras arbetet med 

att inrikta den ledande rollen att bli den största operationella 

organisationen att påverka politiker, myndigheter, campingorga-

nisationer och andra aktörer. 

Uppdraget bör utföras i samråd inom det rörliga friluftslivet 

och framföra kvalitetskrav på husvagns- och husbilstillverkare 

samt på trafiksäkerhet och miljöfrågor. Yrkandet är även baserat 

på att Caravan Clubs ca 29 000 medlemmar erhåller stöd som op-

positionell organisation för en expansiv talan av medlemmarnas 

intresse, vilket i sin tur kommer att skapa fler nya medlemmar 

som stöder vår organisation. 

Orsak till yrkanden

Motionen till RP och Riks är baserad på förändringen av det 

rörliga friluftslivet och dess framtidsbild med ökade fordonskat-

ter, bränsleskatter, miljöblockeringar av fordonens framförande, 

som dessutom skapar minskade förutsättningar för det rörliga 

friluftslivet. Dessutom är kravet att företag som tar fram nya 

campingfordon utvecklar bättre kvalitetskrav, som underlättar 

och förbilligar servicen av dessa. Det senare på grund av att det 

bl.a. inte finns något samarbete mellan chassileverantörer vilket 

skapar bl.a. signalfel vid kabeldragningar. Dessutom saknas, mig 

veterligt, elkopplingsschema och sprängskisser för analys av 

uppkomna fel.

Motionärens vädjan.

CC BD vädjar att RIKS tar till sig motionen och intensifierar 

genomförande samt att årsmötets delegater tänker djupgående 

igenom innebörden och stödjer motionen. 

På uppdrag efter styrelsebeslut 2020-09-24

Luleå 2020-10-01

Ordf. Stig Svanberg CC nr: 82577 

RIKSSTYRELSENS YTTRANDE 

Motionärerna lyfter den viktiga frågan om hur Caravan Club 

arbetar med opinionsbildning.

Sedan Caravan Club bildades verkar organisationen för att 

befrämja det rörliga friluftslivet och camping i olika slag av 

fritidsfordon. Vi har haft avgörande framgångar när det gäller 

till exempel förbättrad säkerhet på campingplatser och när det 

gäller våra fordon.  

I dag bedriver vi ofta den här verksamheten tillsammans med 

samarbetspartner som SCR, NTF och HRF. Den senaste gemen-

samma aktionen handlade om den kraftiga höjningen av for-

donsskatt på husbilar där vi gemensamt haft vissa framgångar. 

Ett annat exempel är frågan om hur straffavgifterna på överlast 
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ska beräknas. Från den 1 januari gäller nya regler som är mer 

rättvisa än tidigare. 

Inom Caravan Club finns redan arbetsgrupper som arbetar 

med de frågeställningar som motionären efterfrågar. 

Riksstyrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

MOTION 3
MOTION AVSEENDE ”UTVECKLADE REKRYTERINGSÅT-
GÄRDER I SAMRÅD MED SEKTIONERNA”.

Yrkanden till 2021 års Riksårsmöte/Årsstämma

CC BD yrkar att RIKS tar fram rekryteringsutvecklande paket för 

att underlätta för sektionerna att jobba och verka för en expan-

siv medlemsutveckling. RIKS skall i samråd med sektionerna ta 

fram nödvändig materiel, medlemsvärvningsbrev m.m. för regio-

nal medlemsvärvning, men även för utställningar, mässor etc.

Orsak till yrkanden

Motionen baseras på Norrbottenssektions erfarenheter av att 

vid besök på icke Caravan Club-campingar knacka på hos hus-

vagns- och husbilsägare och marknadsföra verksamheten och 

dess förmåner. Rekryteringen kan naturligtvis underlättas av 

tillgång till olika rekryteringsbefrämjande hjälpmedel.

Bakgrund

Undertecknad har sedan 2016, när jag aktivt började jobba i 

Norrbottenssektion som då hade 385 medlemmar, analyserat 

hur sektionen kan erbjuda förmåner som gagnar medlemmar. 

Min analys ledde ganska snabbt fram till att det inte finns någon 

framtid för ägande av campingar då det gagnar enbart ett fåtal 

medlemmar. 

Sektionsstyrelsen insåg även att vi måste inrikta oss på för-

månssidan i form av rabatter från företag, men även rabatter 

på campingavgifter inom Norrbotten. Förslaget godkändes och 

sektionen jobbade fram rabatterade avtalsförslag till företag resp. 

campingar och ett förslag till inledande avtalsförslag till företag 

och campingar som fanns inom de större turistvägarna i länet. 

Marknadsföringsskrivelsen mottogs positivt och sektionen 

upprättade avtalsförslag som efter förhandling om rabattsat-

serna skapades under 2017.  Tjugoen godkända avtal som gav 

medlemmarna 10-30 % rabatter, vilket vid nyttjande, innebar att 

medlemmarna i princip fick medlemsavgiften återbetald. 

Sektionen prövade även under 2018-2019 att vid besök på cam-

pingar aktivt värva medlemmar med hjälp av medlemsbrev och 

dess innehåll bl.a. medlemsvärvningsblanketten. Det visade sig 

i uppdaterad medlemsstatistik att det gav ca 10 nya medlemmar 

per campingbesök. Detta kommer via styrelsen att spridas under 

2020 för att utveckla verksamheten.

Motionärens vädjan.

CC BD vädjar att RIKS godkänner motionen och intensifierar 

genomförande och möjligheten till att utveckla det ”Rörliga 

friluftslivets fortlevnad”. 

På uppdrag efter styrelsebeslut 2020-09-24

Luleå 2020-10-01

Ordf. Stig Svanberg CC nr: 82577 

RIKSSTYRELSENS YTTRANDE 

Motionären tar upp en mycket viktig överlevnadsfråga för 

Caravan Club. 

Motionären vill ha rekryteringsmaterial för att lättare kunna 

presentera vår organisation, men sådant material både finns och 

förnyas regelbundet. 

Under 2020 arrangerade Caravan Club en framgångsrik re-

kryteringskampanj tillsammans med några av våra partner. Vår 

förhoppning är att 2021 kommer att ge minst lika god tillström-

ning av nya medlemmar. 

Motionären tar också upp förmåner som en bra metod för att 

väcka intresse för medlemskap. Riksstyrelsen kan konstatera 

att vår förening har en rad förmånliga rabattavtal, samt att vårt 

medlemskap i SCR också ger många bra och intressanta förmå-

ner för våra medlemmar.

Det rörliga friluftslivet är en självklar och viktig del i Caravan 

Clubs verksamhet. Inför 2020 tog vi initiativ till fyra Camping-

festivaler, spridda över landet. Tyvärr stoppades de på grund 

av pandemin, men vår förhoppning är att vi kan genomföra 

Campingfestivalerna under 2021 – och vi har utökat programmet 

med ytterligare träffar. 

Riksstyrelsen vill betona att det är mycket viktigt att sektio-

nerna anordnar träffar och aktiviteter utanför den egna cam-

pingen eftersom det är så få medlemmar som får plats på våra 

egna anläggningar. 

Sammantaget har Caravan Clubs riksstyrelse och Norrbottens-

sektionen samma mål, att väcka intresse för Caravan Club så att 

flera hittar till vår organisation. 

Riksstyrelsen föreslår stämman att avslå motionen.
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MOTION 4
MOTION TILL ÅRSMÖTE FÖR CARAVAN CLUB  
ÖSTGÖTASEKTIONEN.

Ta bort regler om besiktad, skattad och påställda fritidsfordon.

Idag finns det inga regler från Caravan Clubs stadgar, lagar eller 

förordningar som reglerar att vi alltid måste ha våra husvagnar, 

husbilar osv (nedan angett som fritidsfordon) påställda, skattade 

och besiktade när vi inte kör/använder dem. Det är regler som 

vår sektion har. En del andra Caravan Club-campingar har inte 

dessa regler.

Därför föreslår jag att reglerna på våra campingar, Borensängs 

och Sandviks camping, ska ta bort reglerna om att vi alltid måste 

ha våra fritidsfordon påställda, skattade och besiktade.

Enligt Caravan Club stadgar står det:

7. Fritidsfordon, skall vara registrerade och besiktigade enligt 

Fordonsförordningen, 6 kap. Ägaren av fritidsfordonet ansvarar 

för att dessa krav är uppfyllda. 

Enligt stadgarna står det att våra fritidsfordon ska vara regist-

rerade vilket våra fritidsfordon ska vara i framtiden också, det 

vill jag inte ändra i denna motion.

Lagar och förordningar i denna fråga kan sammanfattas enligt 

följande. Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. 

Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Vägtrafik-

registreringsavgiften ska betalas även för avställda fordon.

Avgiften är för nuvarande 65 kr per år. När vi ska använda 

våra fritidsfordon är du skyldig att följa de lagar och förordning-

ar som finns bland annat genom att ha ditt fritidsfordon påställt, 

skattad och besiktad. Därmed finns det ingen motsättning till att 

följa våra stadgar samt även Fordonsförordningen 6 kap om vi 

tar bort dessa regler.

Jag föreslår därför bifall till följande förslag:

att fritidsfordon tillåts vara avställda när man inte använder/kör 

fritidsfordonet och därmed inte behöver besikta eller skatta våra 

fritidsfordonen samt att Östgötasektionens regelverk och stadgar 

ändras och börjar gälla omgående enligt motionens andemening 

och kommer att gälla tills vidare.

2020-10-30

Christer Klasén, Medlem i Caravan Club Östgötasektionen och ”sä-

songare” på Sandviks camping

MOTION 5
EN MOTION TILL RIKSSTYRELSEN OM ATT SLIPPA BESIK-
TIGA VÅRA VAGNAR PÅ SOLLIDS CAMPING.

Från några som står säsong. Vi är ett antal ägare av vagnar på 

Sollidcamping som tycker det är en föråldrad punkt i stadgarna 

som är under:

"Generella anvisningar för säkerhet och trivsel på Caravan Club 

of Swedens (CC) fritidsanläggningar "

7. Fritidsfordon, skall vara registrerade och besiktigade enligt 

Fordonsförordningen, 6 kap. Ägaren av fritidsfordonet ansvarar 

för att dessa krav är uppfyllda.

Detta p.g.a att vi har möjligheten att vinterförvara våra hus-

vagnar på Sollidscamping vilket har underlättat väldigt mycket 

för oss som, är äldre, har ingen bra förvaringsplats hemma, vill 

vara miljömedvetna, som kanske numer är änkor eller änkemän 

och ej har behörigheten att framföra vagnen med befintligt 

körkort. Samt att kostnaderna för att både ha och framföra bil 

ständigt ökar vilket gjort att vi måste skaffa mindre fordon eller 

inte ha något alls. Bara några exempel på hur detta med vinter-

förvaring har underlättat för oss.

Vi vill först ytterst påpeka att vi är rädda om våra vagnar och 

kommer inte låta dom bli till rishögar eller villavagnar, som man 

kanske kan befarar vid ett sådant här förslag.

Vidare så är det ju så att den dagen vi drar vår husvagn från 

Sollidscamping så måste vi köra direkt till besiktningen för en 

kontroll enligt lag.

Därför hävdar vi att upp till var och en att ha koll på sin vagn 

och vara ansvarig för att den är i ett körbart skick.

Vi vill poängtera att en gällande försäkring skall finnas, skatt 

skall vara betald samt att gasoltest bör vara utfört för vår allas 

säkerhet. (Tyvärr ingen lag på detta.)

Med ovanstående argument är således vårt förslag:

1. Att de som vinterförvarar sina husvagnar på Sollidscamping 

och står på helsäsong skall få möjligheten att undantas från 

besiktningskravet i Caravan Clubs "Generella anvisningar för 

säkerhet och trivsel på Caravan Club of Swedens (CC) fritidsan-

läggningar "

7. Fritidsfordon, skall vara registrerade och besiktigade enligt 

Fordonsförordningen, 6 kap. Ägaren av fritidsfordonet ansvarar 

för att dessa krav är uppfyllda.

2. Att de som vinterförvarar sina husvagnar på Caravan 

Clubs campingar och står på helsäsong skall få möjligheten att 

undantas från besiktningskravet i Caravan Clubs "Generella 

anvisningar för säkerhet och trivsel på Caravan Club of Swedens 

(CC) fritidsanläggningar "

7. Fritidsfordon, skall vara registrerade och besiktigade enligt 

Fordonsförordningen, 6 kap. Ägaren av fritidsfordonet ansvarar 

för att dessa krav är uppfyllda.

Lerum 2019-09-09

Medlem 12962 Gun Persson för ytterligare 51 medlemmar
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RIKSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTIONERNA 4 OCH 5

Motionerna kommer från ett antal medlemmar som har sä-

songsplatser på Sollids och Sandviks campingar. 

De vill få möjligheter att ha sina fordon avställda för att slippa 

besikta dem. De betonar också det personliga ansvaret att hålla 

sina fordon i gott och körbart skick.

Riksstyrelsen vill betona att Caravan Clubs anläggningar är 

campingplatser och därmed inte kan jämställas med vare sig 

sommarstugeområde eller uppställningsplatser. Skillnaden är 

viktigt för att undvika att det uppstår problem med olika kom-

munala instanser, som till exempel skulle kunna ställa krav på 

bygglov och efterlevnad av andra regler som gäller permanenta 

anläggningar. 

Enligt våra undersökningar tolkar många kommuner lagen så 

bygglov att krävs när en husvagn ställs upp på en camping för 

längre tid. När en husvagn/husbil är skattad och inregistrerad 

minskar risken för sådana diskussioner eftersom aktuella fordon 

direkt kan flyttas från platsen. 

Caravans campinggrupp har också undersökt denna fråga och 

kommer att komma med ett förslag som går i samma riktning, att 

beboeliga fordon på campingplatser ska vara inregistrerade.

Riksstyrelsen föreslår stämman att avslå motionerna.
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INTRÄDES- OCH ÅRSAVGIFT
FÖRSLAG PÅ INTRÄDES- OCH ÅRSAVGIFT 2022

Förslag 2021 2022 Förändring
Inträdesavgift 0 0 0
Årsavgift 495:- 495:- 0
Andel till sektionerna 130:- 130:- 0

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

ÄNDRING AV KRITERIER JUBILEUMSFOND
Riksstyrelsen föreslår ändring av kriterierna gällande jubileumsfonden.
Förslag: Riksstyrelsen disponerar medlen, såväl ränta som kapital, i fonden till föreningens ungdomsverk-
samhet

FÖRÄNDRING AV RIKSSTÄMMA OCH 
REPRESENTANTSKAPSMÖTE FRÅN OCH MED 2022.

Vid Representantskapsmötet (RP-mötet) 2018 utsågs en arbetsgrupp med uppdraget att se över framtida 
Riksstämma och RP-möte från och med 2022. 

Nedan lämnar arbetsgruppen sitt förslag för beslut på respektive sektions årsmöte under våren 2021 och 
därefter på Riksstämman den 8 maj 2021.
Förslaget kommer att behandlas under punkt 16 ”Förslag/anmälan från RS”

Förslaget har varit ute på remiss till samtliga sektionsordförande under vintern 2020/2021 och vid ordföran-
demöte den 4 mars 2021 enades gruppen om bifogat förslag. Vid detta möte deltog 15 sektionsordförande. 

Örebro 2021-03-10
Riksstyrelsen 
Caravan Club of Sweden
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ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV 
REPRESENTANTMÖTE OCH RIKSSTÄMMA.
 
Bakgrund
Sektionerna upplever idag svårigheter att få medlemmar att ställa upp och representera sektionerna vid fram-
för allt Riksstämma. Svårigheter också när det gäller åtagande att arrangera både Riksstämma som RP-möte. 
Kostnaden för dessa möten skall också beaktas.
 
Uppdrag
Vid RP-mötet vt-18 utsågs en arbetsgrupp med Lennart Nielsen, Hans Andersén och Christer Katus för att 
utreda och förslå en förändring av RP-mötet och Rikstinget med inriktning årsmöte varje år samt reducera 
antalet delegater. Vid ordförandemötet ht-18 beslöts att Leif Bengtson skall ingå i gruppen.
 
Förslag
Vi föreslår att Riksstämma och RP-möte i nuvarande tappning utgår och ersätts med årsmöte varje år.

Genomförande
Vid årsmötet föreslås att varje sektion som deltager representeras av en delegat som tilldelas antal röster be-
roende på antal medlemmar i sektionen. Totalt antal röster för sektionerna 90 st vilket är detsamma som antal 
delegater till nuvarande Riksting. Detta innebär att det totalt blir 18 delegater som tillsammans har 18 röster. 
Övriga 72 röster fördelas enligt Sainte-Laguesmetoden. Tillkommer Riksstyrelsens 7 röster. Vid mötena kan 
övriga medlemmar som utses av respektive sektion deltaga.
 
Varför röster i stället för delegater
Respektive sektion fattar på sektionens årsmöte beslut om hur man skall förhålla sig till inlämnade motioner, 
valberedningens förslag och eventuella andra nomineringar. Det innebär att man på Riks- årsmötena repre-
senterar sin sektion och dess uppfattning. Vid röstning viktas sektionens tyngd, enligt genomförande ovan, 
oavsett antalet närvarande representanter. Det räcker alltså med endast en närvarande. Med dagens regler 
kan resultatet vid röstning bli annorlunda, om en sektion med sex delegater varav endast en är närvarande, än 
om den närvarande representerar sex röster.
 
Förslag till beslut:
Arbetsgruppen föreslår Rikstinget besluta att Riksstämma och RP-möte i nuvarande tappning utgår och er-
sätts enligt ovan. Vidare ges i uppdrag till Riksstyrelsen att anpassa stadgar och medlemshandbok till försla-
get. Genomförandet skall vara klart till 2022.
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Inledning 
”Caravan Club of Sweden bildades 4 april 1958. De första stadgarna 
antogs på rikstinget 11 juni 1962. Därefter har revideringar skett 
kontinuerligt. Dessa stadgar antogs på Riksstämman i Borås 23 maj 2009 
och reviderades senast på Riksstämman i Vallentuna 1 juni 2019. 
 
Till stadgarna finns förtydliganden från riksstyrelsen.  Förtydligandena följer 
stadgarnas paragrafer, men alla paragrafer har inte förtydligats.  Ersätts 
med: 
Vid behov av förtydliganden beslutar Riksstyrelsen för dessa. 
 
 
STADGAR 
§1 Ändamål   

1.1 Värderingar 
Caravan Club of Sweden (CC) är en riksomfattande ideell förening. 
Föreningen är neutral i partipolitiska och religiösa frågor. Verksamheten 
drivs huvudsakligen med medlemmarnas gemensamma ideella insatser. 

1.2 Uppgift 
Föreningens huvudsakliga syfte är att främja  
• Friluftsliv 
• Miljöförståelse 
• Trafiksäkerhet 
• Social gemenskap 
• Internationellt samarbete 
• El-, gasol- och brandsäkerhet 

 
Föreningen tillvaratar, som remissinstans, campingrörelsens och 
medlemmarnas intressen. 

1.3 Organisation 
Föreningen är organiserad genom: 
• Sektioner – genom årsmöte, styrelse och arbetsgrupper 
• Riksnivå – genom årsstämma, Riksstyrelse (RS), kommittéer och 

anställda 
 
 
§ 2 Medlemskap  

2.1 Rätt till medlemskap 
Fysisk person bosatt i Sverige eller utomlands kan erhålla medlemskap 
som då omfattar familj/hushållsmedlemmar med samma 
folkbokföringsadress. Endast ett medlemskap per fysisk person kan 
erhållas. Medlemskapet är berättigat till en röst vid röstning. 
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Med familj menas: make, maka, sambo och deras barn, då de har samma 
folkbokföringsadress. 

 
Juridisk person kan inte bli medlem i föreningen. 

 
Medlem organiseras normalt i sektion beroende på folkbokföringsort men 
kan efter framställan hos CC:s kansli organiseras i annan sektion. 
Medlemskapet blir giltigt först efter att medlemmen registrerats i CC:s 
centrala medlemsregister, samt erlagt medlemsavgift 

 
Endast medlem bosatt i Sverige kan väljas till förtroendeposter inom 
föreningen, revisorer undantaget. Till revisor kan väljas Fysisk person 
bosatt i Sverige eller revisionsbyrå med säte i Sverige utan krav på 
medlemskap i Caravan Club of Sweden.  
 
Medlem, inte bosatt i Sverige, hänförs till internationell sektion men äger 
rätt att istället organiseras i nationell sektion och är då berättigad till en röst. 
Medlem i internationell sektion har ingen motions- och/eller rösträtt. 

2.2 Medlemmarnas skyldigheter  
Medlem är skyldig att skaffa sig information om, samt följa CC:s stadgar, av 
RS antagna anvisningar för fritidsanläggningar och erlägga fastställda 
avgifter. 

2.3 Medlemskapets upphörande 
Medlem som önskar lämna föreningen kan skriftligen begära utträde till CC 
kansli. Medlemskapet upphör när begäran registreras i CC:s centrala 
medlemsregister.  
 
Medlem kan uteslutas på grund av åtgärder som motverkar CC:s uppgift 
och värderingar eller som skadar CC:s anseende. 
 
Uteslutning av medlem ska ske enligt följande ordning: 
• Skriftlig varning från sektionsstyrelsen ges till medlem. Varningen 

sändes i rekommenderat brev eller överlämnas i vittnes närvaro. En 
kopia skickas till CC:s kansli. 

• Vid grov förseelse eller om medlem återigen efter varning bryter mot 
dessa stadgar eller mot vad som ovan angivits i 2.2, kan 
sektionsstyrelsen föreslå riksstyrelsen (RS) uteslutning av medlem. RS 
kan även utan sådant förslag från sektionsstyrelsen varna och utesluta 
medlem. 

• RS utreder och fastställer beslut. 
• Medlem har rätt att överklaga uteslutningsbeslutet till årsstämman. 

 
Vid grov förseelse kan sektionsstyrelsen avstänga medlem med omedelbar 
verkan. Vid avstängning förverkas all medlemmens rätt att deltaga i CC:s 
verksamhet men kvarstår som medlem tills att ärendet är slutbehandlat av 
RS. 
 
Utesluten medlem kan efter fem verksamhetsår ansöka om nytt 
medlemskap. Nytt medlemskap av tidigare utesluten medlem måste 
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godkännas av RS och registreras i CC:s centrala medlemsregister innan 
medlemskapet blir giltigt. 
 

§ 3 Sektioner  
CC är en förening som för den lokala verksamheten är indelad i sektioner. 
RS kan ändra sektionsgränserna i samarbete med berörda sektioner om 
deras lokala verksamhet därigenom främjas. Delning/sammanslagning av 
sektionerna beslutas av årsstämman. 
 
Sektionerna är egna juridiska personer i form av ideella föreningar som 
förvaltas självständigt i enlighet med dessa stadgar.  
 
Sektionens verksamhet handläggs av en styrelse bestående av minst fem 
ledamöter. Antalet ledamöter, som ska vara udda till antalet, bestäms av 
årsmötet. Flyttas till 3.7  
 
Internationell sektion har sitt säte med samma adress som CC:s kansli. 
Sektionen är inte representerad på årsstämman. 

3.1 Uppgift  
Sektionen ska på lika villkor erbjuda samtliga medlemmar aktiviteter, 
information, utbildning och material. Sektionen ansvarar för sektionens 
fritidsanläggningar. 
 
Alla tillgångar i form av fast och lös egendom ägs av sektionen, i CC:s 
namn.  
 

3.2 Årsmöten 
Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 
 
Årsmötet hålls mellan 1 februari och 30 april. Detta hålls genom personlig 
närvaro, fullmakt gäller inte. RS kan vid synnerliga skäl ge sektionen 
dispens för årsmöte vid annan tidpunkt, fullmaktsröstning samt digitalt 
årsmöte.  
 
Styrelsen fastställer tidpunkt och kallar till årsmötet. Kallelse och 
dagordning ska tillhandahållas medlemmarna senast 10 dagar före mötet. 
Årsredovisning, valberedningens förslag och redovisning av budget för 
innevarande år ska biläggas kallelsen. 
 
Extra årsmöte hålls då styrelsen tar initiativ till det, eller om revisorerna 
begär det, eller om minst en tiondel av sektionens röstberättigade 
medlemmar brevledes begär det. 
 
Extra årsmöte ska förutom de punkter på dagordningen, som gäller 
öppnande, avslutning och val av mötesfunktionärer, endast behandla den 
eller de punkter som föranleder mötet. 
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3.3 Dagordning för sektionens årsmöte 
1. Öppnande samt justering av röstlängd 
2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning 
3. Val av  

• mötesordförande jämte sekreterare 
• 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden 

justerar protokollet 
• 2 rösträknare 

4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst-
/förlustdisposition 

5. Revisorernas berättelse 
6. Beslut om vinst-/förlustdisposition  
7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 
8. Arvode för sektionsstyrelsen 
9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda 

förslag 
10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 
12. Val av 

• sektionsordförande för två år 
• ekonomiansvarig för två år 
• sekreterare för två år 
• övriga ledamöter för två år 
• eventuella fyllnadsval för ett år 
• eventuella suppleanter för ett år 

13. Val av två revisorer jämte personliga ersättare för två år 
14. Val av  

• valberedning om minst tre ledamöter för två år  
• sammankallande i valberedningen 

15. Behandling av motioner till årsstämman 
16. Antagande av Caravan Clubs stadgar som sektionens stadgar 
17. Information och frågor 
18. Avslutning 

 
Eventuella ytterligare funktionärer, utöver de val som anges i 
dagordningen, ovan, utses av sektionsstyrelsen. Flyttas till 3.7 
 
Ärenden som tas upp under punkten ”Information och frågor” får inte 
avgöras under mötet. 
 
Styrelsens ledamöter, revisorerna och valberedningens ledamöter väljs så, 
att halva antalet ledamöter väljs det ena året för två år och den andra 
hälften det andra året för två år. 
 
Valda ledamöter, revisorer, inklusive eventuella suppleanter, enligt ovan 
tillträder direkt efter årsmötet.  
 
Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet upphör därmed samtliga 
ledamöters samt eventuella suppleanters uppdrag. Årsmötet fortsätter med 
kvarvarande punkter på dagordningen. Om årsmötet inte beviljar enskild 
ledamot ansvarsfrihet upphör därmed ledamotens uppdrag och 
kompletterande ledamotsval skall då genomföras. Om fulltalig styrelse ej 



16

 
 

2020-01-01 Sida 5 
 

kan väljas på årsmötet utses en tillfällig styrelse att sköta den löpande 
verksamheten, att kalla till nytt möte och årsmötet ajourneras därmed. Det 
ajournerade årsmötet ska om möjligt återupptas senast 30 dagar efter 
ajourneringen. 

 
Vid röstning har varje medlemskap (familj/hushållsmedlemmar) en röst.  
 
Styrelsen har yttranderätt men inte rösträtt i frågor som rör förvaltningen av 
deras uppdrag (punkterna 6 och 7 i dagordningen). 
 
Medlem från annan sektion har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
 
Kopia av årsredovisningen och protokoll ska inom en månad efter mötet 
sändas till CC:s kansli. 
 
3.4 Röstning och val 
Alla frågor avgörs med enkel majoritet och röstning ska ske öppet om inte 
sluten omröstning begärs av medlem. Vid lika röstetal avgör lotten.  

3.5 Medlemsmöte  
Styrelsen fastställer tidpunkt och kallar till medlemsmötet. Kallelse och 
dagordning ska tillhandahållas berörda medlemmar senast 10 dagar före 
mötet. 
 
Förutom punkter på dagordningen gällande öppnande, avslutning och val 
av mötesfunktionärer, ska den endast innehålla den eller de punkter som 
föranleder mötet. 
 
Medlemsmöten utöver årsmöte är endast av rådgivande karaktär. 

3.6 Valberedning 
Årsmötet ska utse en valberedning vars uppgift är att ta emot skriftliga 
nomineringar på kandidater och föreslå kandidater till de val som 
sektionens årsmöte ska göra. 
 
Valberedningen ska senast den sista december underrätta medlemmarna 
om de val som ska förrättas på kommande årsmöte. Samtidigt lämnas 
upplysningar om de ledamöter vilkas mandattid utgår, vilka ledamöter som 
har ett år kvar i styrelsen, och om någon avsagt sig omval och tydligt anges 
sista dag för att lämna förslag till valberedningen.  
 
Nominering ska ske skriftligen, brevledes och vara valberedningen tillhanda 
senast angiven sista dag. Nominering kan även ske via E-post. 
Valberedningen har även efter denna tidpunkt själva rätt att föreslå 
kandidater.  
 
Valberedningens färdiga förslag tillsammans med övriga skriftliga 
nomineringar på kandidater ska sedan i stadgeenlig tid för mötet, 
tillsammans med styrelsens handlingar, tillhandahållas medlemmarna. 
 
Till ledamot i styrelsen eller revisor får inte väljas medlem som har ett 
anställningsförhållande till sektion eller som kan ha egna kommersiella 
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intressen i verksamheten. Inte heller medlem som kan anses som jävig 
gentemot styrelsens ledamöter/revisorer t ex make/maka, sambo, barn.  
 
På sektionsnivå kan medlem bara kandidera till uppdrag inom den sektion 
medlemmen är organiserad i. 
 

3.7 Sektionsstyrelse 
Sektionsstyrelsen leder sektionens verksamhet. Styrelsen ska bestå av 
minst fem ledamöter. Antalet ledamöter, som ska vara udda till antalet, 
bestäms av årsmötet.  Styrelsen ska utse de funktionärer som 
verksamheten kräver. Ledamöterna är gemensamt ansvariga för 
sektionens verksamhet och för att fattade beslut genomförs. Styrelsen ska 
informera medlemmarna om sektionens verksamhet. 
 
Räkenskaperna förs i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och 
enligt god redovisningssed. Utgår för text i $8 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och minst 2 firmatecknare. 
Styrelsen kan även vid behov adjungera person med yttrande och 
förslagsrätt till styrelsemötet. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.  
 
När ett beslut ska fattas i styrelsen ska alltid en majoritet av de utsedda 
styrelsemedlemmarna stå bakom beslutet. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 
Riksstyrelsens ledamöter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträde. 
 
Kopia av protokoll från styrelsemöten ska insändas till CC:s kansli och 
sektionens revisorer och valberedning senast en månad efter 
sammanträdet. Styrelsens protokoll är ingen allmän handling. 

3.8 Fritidsanläggningar 
Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens fritidsanläggningar. 

 
Sektion bör i första hand förvärva eller i andra hand arrendera lämpligt 
antal fritidsanläggningar. Vid köp av fast egendom och tecknande av 
långtidsarrende ska RS rekommendation inhämtas före beslut i 
sektionsstyrelse. 
 
Medlem ska inte uppfatta tilldelad campingtomt som en årligt 
återkommande fast plats. Säsongsgästen får inte använda platsen för 
permanent boende eller använda platsen under folkbokföringsliknande 
former.  
Säsongsplats som tillfälligt lämnas disponeras utan ersättning av sektionen 
för upplåtelse till gäst.  
 
Fritidsanläggningen ska vara utformad så att den inte kan uppfattas som ett 
sommarstugeområde av berörda myndigheter. 
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gentemot styrelsens ledamöter/revisorer t ex make/maka, sambo, barn.  
 
På sektionsnivå kan medlem bara kandidera till uppdrag inom den sektion 
medlemmen är organiserad i. 
 

3.7 Sektionsstyrelse 
Sektionsstyrelsen leder sektionens verksamhet. Styrelsen ska bestå av 
minst fem ledamöter. Antalet ledamöter, som ska vara udda till antalet, 
bestäms av årsmötet.  Styrelsen ska utse de funktionärer som 
verksamheten kräver. Ledamöterna är gemensamt ansvariga för 
sektionens verksamhet och för att fattade beslut genomförs. Styrelsen ska 
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.  
 
När ett beslut ska fattas i styrelsen ska alltid en majoritet av de utsedda 
styrelsemedlemmarna stå bakom beslutet. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 
Riksstyrelsens ledamöter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträde. 
 
Kopia av protokoll från styrelsemöten ska insändas till CC:s kansli och 
sektionens revisorer och valberedning senast en månad efter 
sammanträdet. Styrelsens protokoll är ingen allmän handling. 

3.8 Fritidsanläggningar 
Sektionsstyrelsen ansvarar för sektionens fritidsanläggningar. 

 
Sektion bör i första hand förvärva eller i andra hand arrendera lämpligt 
antal fritidsanläggningar. Vid köp av fast egendom och tecknande av 
långtidsarrende ska RS rekommendation inhämtas före beslut i 
sektionsstyrelse. 
 
Medlem ska inte uppfatta tilldelad campingtomt som en årligt 
återkommande fast plats. Säsongsgästen får inte använda platsen för 
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Alla medlemmar i CC är likvärdiga vid tilldelning av säsongsplats oavsett 
sektionstillhörighet. 

3.9 Revision 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
aktuella verksamhets- och räkenskapsåret. 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sektionens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
 
Sektionens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad 
före årsmötet. 
 
Revisorerna ska till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 
dagar före årsmötet. 
 
Av årsstämman valda revisorer och RS-ledamöter äger rätt att granska 
sektionens verksamhet. 

3.10 Upplösning 
För upplösning av sektionen krävs beslut på två på varandra följande 
möten. Det första ska vara ett ordinarie årsmöte och nästa ett extra 
årsmöte som dock måste hållas tidigast sex månader efter det första. För 
giltigt beslut krävs minst 2/3 av de avgivna rösterna på respektive möte.  
 
I händelse av beslut om upplösning, övergår sektionens tillgångar till CC 
om inte RS beslutar annat. 
 
Medlemmar organiserade i den upplösta sektionen överförs till den sektion 
som ligger närmast folkbokföringsadressen geografiskt.  

§ 4 Riksstyrelse (RS)  

4.1 Uppgift  
RS leder föreningens verksamhet enligt riktlinjer från årsstämman. 
 
RS kallar till möten bl. årsstämman. 
 
RS redovisar inför årsstämman budget för den gemensamma förvaltningen.  
 
RS anställer personal för den gemensamma förvaltningen och till 
föreningens rikscampingar riksfritidsanläggningar. 

 
RS föreslår och årsstämman beslutar, efter skriftligt hörande från 
sektionerna, kandidater till hedersordförande och hedersmedlem. 
 
RS föreslår och årsstämman beslutar om medlemskap i andra 
organisationer. 
 
RS yttrar sig över inkomna motioner. 
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RS ger råd och service till föreningens sektioner. 
 
RS beslutar bland annat: 
• om budget för CC:s rikscampingar riksfritidsanläggningar och den 

gemensamma förvaltningen. 
• om bidrag från CC:s fonder. 

4.2 Riksstyrelsen, (RS) 
RS består av minst fem och högst nio ledamöter. Antalet ska vara udda.  
RS utser inom sig vice ordförande och firmatecknare. Styrelsen kan även 
vid behov adjungera person med yttrande- och förslagsrätt till 
styrelsemötet. 
 
RS-ledamot kan inte vara styrelseledamot, revisor eller ledamot i 
valberedning på sektionsnivå. Nyvald RS-ledamot får dock kvarstå 
mandattiden ut på sektionsuppdraget 
 
När ett beslut ska fattas i styrelsen ska alltid en majoritet av de utsedda 
styrelsemedlemmarna stå bakom beslutet.  
 
 
Mötesordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.  
 
RS utser de funktioner/funktionärer som verksamheten kräver. 

 

§ 5 Årsstämma 

5.1 Uppgift 
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
 
Årsstämman består av delegater från varje sektion samt riksstyrelsens 
ledamöter. Antalet röster är 90 som fördelas på sektionerna i förhållande till 
antalet medlemmar per den 31 december föregående år, samt en röst per 
riksstyrelseledamot. Antalet sektionsröster fördelas enligt Sainte-Lagües 
metoden. Vid röstning förfogar sektionsdelegaten sektionens röster.RS 
ledamöter har en röst var.  
 
Årsstämma hålls varje år mellan 1/5 – 15/6. 
 
Extrastämma utlyses när RS, revisorn eller när minst nio sektioner 
brevledes begär det.  

 
Extrastämma ska hållas senast 30 dagar efter begäran. 
 
Förutom punkter på dagordningen gällande öppnande, avslutning och val 
av mötesfunktionärer, ska extrastämmans dagordning endast innehålla den 
eller de punkter som föranleder mötet. 

5.2 Kallelse och handlingar 
Kallelse, eventuella förslag från RS, samt motioner behandlade av RS 
sänds till sektioner senast 30 dagar före årsstämman. 
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Alla medlemmar i CC är likvärdiga vid tilldelning av säsongsplats oavsett 
sektionstillhörighet. 

3.9 Revision 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
aktuella verksamhets- och räkenskapsåret. 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sektionens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
 
Sektionens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad 
före årsmötet. 
 
Revisorerna ska till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 
dagar före årsmötet. 
 
Av årsstämman valda revisorer och RS-ledamöter äger rätt att granska 
sektionens verksamhet. 

3.10 Upplösning 
För upplösning av sektionen krävs beslut på två på varandra följande 
möten. Det första ska vara ett ordinarie årsmöte och nästa ett extra 
årsmöte som dock måste hållas tidigast sex månader efter det första. För 
giltigt beslut krävs minst 2/3 av de avgivna rösterna på respektive möte.  
 
I händelse av beslut om upplösning, övergår sektionens tillgångar till CC 
om inte RS beslutar annat. 
 
Medlemmar organiserade i den upplösta sektionen överförs till den sektion 
som ligger närmast folkbokföringsadressen geografiskt.  

§ 4 Riksstyrelse (RS)  

4.1 Uppgift  
RS leder föreningens verksamhet enligt riktlinjer från årsstämman. 
 
RS kallar till möten bl. årsstämman. 
 
RS redovisar inför årsstämman budget för den gemensamma förvaltningen.  
 
RS anställer personal för den gemensamma förvaltningen och till 
föreningens rikscampingar riksfritidsanläggningar. 

 
RS föreslår och årsstämman beslutar, efter skriftligt hörande från 
sektionerna, kandidater till hedersordförande och hedersmedlem. 
 
RS föreslår och årsstämman beslutar om medlemskap i andra 
organisationer. 
 
RS yttrar sig över inkomna motioner. 
 

 
 

2020-01-01 Sida 8 
 

RS ger råd och service till föreningens sektioner. 
 
RS beslutar bland annat: 
• om budget för CC:s rikscampingar riksfritidsanläggningar och den 

gemensamma förvaltningen. 
• om bidrag från CC:s fonder. 

4.2 Riksstyrelsen, (RS) 
RS består av minst fem och högst nio ledamöter. Antalet ska vara udda.  
RS utser inom sig vice ordförande och firmatecknare. Styrelsen kan även 
vid behov adjungera person med yttrande- och förslagsrätt till 
styrelsemötet. 
 
RS-ledamot kan inte vara styrelseledamot, revisor eller ledamot i 
valberedning på sektionsnivå. Nyvald RS-ledamot får dock kvarstå 
mandattiden ut på sektionsuppdraget 
 
När ett beslut ska fattas i styrelsen ska alltid en majoritet av de utsedda 
styrelsemedlemmarna stå bakom beslutet.  
 
 
Mötesordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.  
 
RS utser de funktioner/funktionärer som verksamheten kräver. 

 

§ 5 Årsstämma 

5.1 Uppgift 
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
 
Årsstämman består av delegater från varje sektion samt riksstyrelsens 
ledamöter. Antalet röster är 90 som fördelas på sektionerna i förhållande till 
antalet medlemmar per den 31 december föregående år, samt en röst per 
riksstyrelseledamot. Antalet sektionsröster fördelas enligt Sainte-Lagües 
metoden. Vid röstning förfogar sektionsdelegaten sektionens röster.RS 
ledamöter har en röst var.  
 
Årsstämma hålls varje år mellan 1/5 – 15/6. 
 
Extrastämma utlyses när RS, revisorn eller när minst nio sektioner 
brevledes begär det.  

 
Extrastämma ska hållas senast 30 dagar efter begäran. 
 
Förutom punkter på dagordningen gällande öppnande, avslutning och val 
av mötesfunktionärer, ska extrastämmans dagordning endast innehålla den 
eller de punkter som föranleder mötet. 

5.2 Kallelse och handlingar 
Kallelse, eventuella förslag från RS, samt motioner behandlade av RS 
sänds till sektioner senast 30 dagar före årsstämman. 
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Dagordning, valberedningens förslag samt övriga handlingar ska vara 
utsända senast 15 dagar före årsstämman. 
 
Handlingarna ska innehålla styrelsens årsredovisning och förslag till vinst-
/förlustdisposition. 

 
Kallelse till extrastämma sänds till sektionerna senast 10 dagar före 
stämman. 

5.3 Dagordning 
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 
  

1. Öppnande 
2. Upprop samt justering av röstlängden 
3. Stämmans behöriga kallande samt fastställande av dagordningen 
4. Val av funktionärer för mötet 

• ordförande 
• sekreterare 
• två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
• två rösträknare 

5. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst-
/förlustdisposition 

6. Föredragning av revisorns berättelse 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 
8. Beslut gällande vinst-/förlustdisposition för verksamhetsåret 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter för det kommande 

verksamhetsåret 
11. Beslut om motioner 
12. Beslut om medlemsavgifter samt sektionens andel av 

medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
14. Val av, beroende på mandattid 

• riksordförande för två år 
• ekonomiansvarig för två år 
• rikssekreterare för två år 
• ledamöter för två år 
• eventuella fyllnadsval 

15. Val av valberedning, beroende på mandattid 
• en ordförande för två år 
• två ledamöter för två år 
• eventuella fyllnadsval 

16. Förslag/Anmälan från RS 
17. Redovisning av verksamhetsplan och budget för den gemensamma 

förvaltningen 
     18. Plats och tid för nästa stämma 
     19. Information och frågor 
     20. Avslutning 
 
Valda ledamöter enligt ovan tillträder direkt efter årsstämman. 
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Dagordning, valberedningens förslag samt övriga handlingar ska vara 
utsända senast 15 dagar före årsstämman. 
 
Handlingarna ska innehålla styrelsens årsredovisning och förslag till vinst-
/förlustdisposition. 

 
Kallelse till extrastämma sänds till sektionerna senast 10 dagar före 
stämman. 

5.3 Dagordning 
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 
  

1. Öppnande 
2. Upprop samt justering av röstlängden 
3. Stämmans behöriga kallande samt fastställande av dagordningen 
4. Val av funktionärer för mötet 

• ordförande 
• sekreterare 
• två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
• två rösträknare 

5. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst-
/förlustdisposition 

6. Föredragning av revisorns berättelse 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 
8. Beslut gällande vinst-/förlustdisposition för verksamhetsåret 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter för det kommande 

verksamhetsåret 
11. Beslut om motioner 
12. Beslut om medlemsavgifter samt sektionens andel av 

medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
14. Val av, beroende på mandattid 

• riksordförande för två år 
• ekonomiansvarig för två år 
• rikssekreterare för två år 
• ledamöter för två år 
• eventuella fyllnadsval 

15. Val av valberedning, beroende på mandattid 
• en ordförande för två år 
• två ledamöter för två år 
• eventuella fyllnadsval 

16. Förslag/Anmälan från RS 
17. Redovisning av verksamhetsplan och budget för den gemensamma 

förvaltningen 
     18. Plats och tid för nästa stämma 
     19. Information och frågor 
     20. Avslutning 
 
Valda ledamöter enligt ovan tillträder direkt efter årsstämman. 
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Ärenden som tas upp under punkten ”Information och frågor” får inte 
avgöras under mötet. 
 
Riksstyrelsen RS har yttranderätt men inte rösträtt i frågor som rör 
förvaltningen av deras uppdrag (punkterna 8 och 9 i dagordningen) 

5.4 Röstning och val 
Alla frågor avgörs med enkel majoritet och röstning ska ske öppet om inte 
sluten omröstning begärs av delegat. Vid lika röstetal avgör lotten. Val ska 
ske med slutna sedlar om delegat så begär.  
 

§ 6 Motioner  
 
6.1 Motionsrätt 
Alla medlemmar äger rätt att väcka motion. Dels motion som rör den egna 
sektionen till sektionens årsmöte, dels till årsstämman i riksövergripande 
frågor eller stadgefrågor. Detta gäller även sektionsstyrelse. 
 
6.2 Hantering av motion till årsstämman 
Motion som enbart berör den egna sektionen, ska skriftligen sändas till 
sektionens styrelse. Motionen ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast 
den första november. 
Sektionsstyrelsen yttrar sig över motionen och den behandlas på 
sektionens årsmöte.  
 
6.3 Hantering av motion till årsstämman 
Motioner av typen riksövergripande frågor eller stadgefrågor övergripande 
karaktär eller stadgefrågor ska skriftligen tillställas sändas till årsstämman 
stämma/representantskap och vara CC:s kansli tillhanda senast den första 
november. Motioner presenteras i Fritidsmagasinet Caravan nr 1, det 
nästkommande året.  
Motionerna hanteras på sektionernas årsmöte (§3.3 punkt 15). 
Behandling och beslut sker på årsstämman. 
 

§ 7 Ekonomi 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12, vilket är detsamma 
som verksamhetsåret. 
 
Den ekonomiska förvaltningen ska ske enligt bokföringslagen, god 
redovisningssed, samt enligt skattelagstiftningen. 
 

§ 8 Valberedning  
Årsstämman ska utse en valberedning vars uppgift är att ta emot 
nomineringar på kandidater och föreslå kandidater till de val som 
årsstämman ska göra.  
 
Varje enskild ledamot i valberedningen representerar ett visst antal 
sektioner enligt förteckningen nedan. Tillsammans representerar 
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valberedningen samtliga sektioner. Då en mandattid utgår eller då vakans 
uppstår i valberedningen, ska berörda sektioner enas om förslag till 
ledamot, som väljs av årsstämman. Kan inte sektionerna enas om en 
gemensam kandidat, avgörs valet av årsstämman. Valberedningen utser 
sedan vem som agerar sammankallande under sitt första konstituerande 
möte.  
 
Sektionerna presenterar förslaget till ny valberedning. 
  
Respektive ledamot representerar sektioner enligt följande: 
Ledamot 1:   Småland  FGH 

Östgöta E 
Sörmland  D  
Örebro  T 

Ledamot 2:  Stockholm A 
Uppsala  C 
Dala  W 
Västmanland U 

Ledamot 3: Norrbotten  BD 
Västerbotten AC 
Sundsvall  YZ 
Gävleborg X 

Ledamot 4:  Göteborgs O 
Skaraborg R 
Värmland S 

Ledamot 5:  Sydsvenska  KLM 
Halland N 
Älvsborg P 

 
Valberedningen ska senast 90 dagar före årsstämman meddela 
sektionerna om de val som ska förrättas.  
 
Nominering ska ske skriftligen, brevledes och vara valberedningen tillhanda 
senast 60 dagar före årsstämman. Nominering kan också ske via E-post. 
Valberedningen har även efter denna tidpunkt själva rätt att föreslå 
kandidater.  
 
Till ledamot i styrelse eller revisor får inte väljas medlem som har ett 
anställningsförhållande till Caravan Club eller som kan ha egna 
kommersiella intressen i verksamheten. Inte heller medlem som kan anses 
jävig gentemot styrelsens ledamöter/revisorer till exempel make/maka, 
sambo eller barn. 
 
Valberedningens förslag till de val som ska förrättas och övriga inlämnade 
förslag på kandidater ska senast 15 dagar före årsstämman sändas till 
sektionerna.  
 

§ 9 Revision 
Räkenskaperna och förvaltningen på riksnivå ska granskas av en 
auktoriserad revisor. 
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Revisorn har även till uppgift att granska RS verksamhet så att 
protokollförda beslut efterlevs och så att fattade beslut protokollförs att 
ekonomiska åtaganden förs till protokollet. 
 
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av RS räkenskaper, styrelseprotokoll 
och övriga handlingar.  
 
Revisorn ska granska RS riksstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
aktuella föregående verksamhets- och räkenskapsåret. 
RS räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast två månader före 
årsstämman. 
Revisorn ska överlämna revisionsberättelsen senast en månad före 
årsstämman. 
 

§ 10 Stadgar 
Ändring av Caravan Club of Swedens stadgar kan endast ske genom 
beslut på årsstämman med 2/3-dels majoritet av de avgivna rösterna.  
 
Beslutad ändring träder i kraft från och med den 1 januari nästkommande 
år. 
 
Uppstår tvekan gällande tolkning av stadgarna eller om fall förekommer 
som inte är förutsedda i stadgarna, beslutas frågan av RS.  
 
Medlemssektion ska varje år anta Caravan Club of Swedens stadgar. RS 
äger rätt att utesluta sektion som på sektionsårsmöte inte antar föreningens 
stadgar. Eventuella skulder till föreningen ska omedelbart regleras. 
Föreningens borgensåtagande upphör med omedelbar verkan. 
 

§ 11 Upplösning 
För upplösning av Caravan Club of Sweden krävs beslut på två på 
varandra följande stämmor. på förslag av representantskapet. Den första 
stämman ska vara en årsstämma och nästa en extra stämma som dock 
måste hållas tidigast sex månader efter det första. För giltigt beslut krävs 
minst 2/3 av de avgivna rösterna på respektive stämma.  
 
Föreningens tillgångar ska vid upplösning i enlighet med stämmans beslut 
överlämnas till organisation, som har någon eller några av föreningens 
uppgifter och värderingar. 
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Revisorn har även till uppgift att granska RS verksamhet så att 
protokollförda beslut efterlevs och så att fattade beslut protokollförs att 
ekonomiska åtaganden förs till protokollet. 
 
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av RS räkenskaper, styrelseprotokoll 
och övriga handlingar.  
 
Revisorn ska granska RS riksstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
aktuella föregående verksamhets- och räkenskapsåret. 
RS räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast två månader före 
årsstämman. 
Revisorn ska överlämna revisionsberättelsen senast en månad före 
årsstämman. 
 

§ 10 Stadgar 
Ändring av Caravan Club of Swedens stadgar kan endast ske genom 
beslut på årsstämman med 2/3-dels majoritet av de avgivna rösterna.  
 
Beslutad ändring träder i kraft från och med den 1 januari nästkommande 
år. 
 
Uppstår tvekan gällande tolkning av stadgarna eller om fall förekommer 
som inte är förutsedda i stadgarna, beslutas frågan av RS.  
 
Medlemssektion ska varje år anta Caravan Club of Swedens stadgar. RS 
äger rätt att utesluta sektion som på sektionsårsmöte inte antar föreningens 
stadgar. Eventuella skulder till föreningen ska omedelbart regleras. 
Föreningens borgensåtagande upphör med omedelbar verkan. 
 

§ 11 Upplösning 
För upplösning av Caravan Club of Sweden krävs beslut på två på 
varandra följande stämmor. på förslag av representantskapet. Den första 
stämman ska vara en årsstämma och nästa en extra stämma som dock 
måste hållas tidigast sex månader efter det första. För giltigt beslut krävs 
minst 2/3 av de avgivna rösterna på respektive stämma.  
 
Föreningens tillgångar ska vid upplösning i enlighet med stämmans beslut 
överlämnas till organisation, som har någon eller några av föreningens 
uppgifter och värderingar. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
 TILL RIKSSTÄMMA 2021

Vi vill först informera om att följande ledamöter i riksstyrelsen är valda t o m RP mötet 2022.

Ekonomiansvarig  T  81671  Stefan Aldevik
Riksstyrelseledamot  A  23228  Lars Lindström
Riksstyrelseledamot  C  82971  Therese Wiklund

Inför valen på riksstämman har undertecknad valberedning följande förslag:

•  Riksordförande för 2 år, dvs. verksamhetsperioden Riksstämman 2021 – Riksstämman 2023,  
 nyval av P 47589 Roger Hansson
•  Rikssekreterare för 2 år, dvs. verksamhetsperioden Riksstämman 2021 – Riksstämman 2023,  
 omval av KLM 38541 Christel Christensen
•  Riksstyrelseledamot för 2 år, dvs. verksamhetsperioden Riksstämman 2021 – Riksstämman 2023,  
 nyval av KLM 37206 Annelie Svensson
•  Riksstyrelseledamot för 2 år, dvs. verksamhetsperioden Riksstämman 2021 – Riksstämman 2023,  
 tomval av P 86845 Christer Katus

Torslanda 2021-03-17

CARAVAN CLUB of SWEDEN
Valberedningen/Riks
Greger Landkuist
Sammankallande

Valberedningens kontaktpersoner 
mot sektionerna har varit:
   För sektionerna
FGH  49817  Britt Sorpola  FGH, E, D, T
P  92058  Cecilia Nordberg  KLM, N, P
P  25125  Greger Landkuist  O, R, S
B 82274 Anette Andersson X, YZ, AC, BD
W  92986  Gary Sjöberg  A, C, U, W
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BUDGET 2021 
Budgetförslag för perioden 210101-211231
Gemensamma förvaltningen

INTÄKTER FÖRSLAG
Medlemsavgifter 13 365 000
Överskott campingar 3 761 572
Materialförsäljning 470 000
Annonser 300 000
Övriga intäkter 400 000
SUMMA INTÄKTER 18 296 572
 
KOSTNADER 
Materialinköp 450 000
Medlemskostnad 5 467 500
FMC  1 674 000
Internat. Kostnader 90 000
Datakostnader 550 000
Personalkostnader 2 218 327
Lokalkostnader 400 000
Kontorsmtrl 300 000
Främmande tjänster 100 000
Tele-Porto 650 000
Reklam- marknadsföring 700 000
Försäkringar 50 000
Förvaltningskostnader 3 065 300
Fastighetskostnader 285 000
Oförutsett 300 000
Delsumma kostnader 16 300 127

Resultat före avskrivn. 1 996 445
Avskr. Inventarier 540 000
Avskrivning byggnader 800 000
Ränteintäkter 
Finans.kostn 
Skatter 
Resultat före disp av vinst 656 445
 
 
Antal medlemmar  27 000
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR



CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Kyrkvägen 25, 703 75 Örebro 
Tel 019-23 46 10
E-post: kansli@caravanclub.se

www.caravanclub.se


