
 
 

 
Stadgar för Svenska Slotracingförbundet (Sveslot) 
 

Antagna vid förbundsårsmötet 21 november 2015. 
 
 
§ 1  Förbundets namn och ställning 
 

Svenska Slotracingförbundet (Sveslot) är en ideell och politiskt och religiöst obunden organisation 
för svenska slotracingklubbar.  

 
§ 2  Förbundets målsättning 
 

Sveslots målsättning är att främja och samordna slotracingen i Sverige. Detta åstadkommer vi 
genom att: 

 

 tillhandahålla en officiell regelbok 

 tillhandahålla en officiell tävlingskalender 

 tillhandahålla en officiell hemsida för Sveslot 

 samarbeta med andra nationella slotracingförbund samt de internationella förbunden  
ISRA och ESROC 

 sanktionera internationella och nationella mästerskap i Sverige 
 

§ 3 Regler för Medlemskap 
 

Medlem är en av Sveslot godkänd klubb som erlagt medlemsavgift för innevarande år.  
För att godkännas som fullvärdig medlemsklubb med rösträtt på förbundsårsmöte skall klubben 
bedriva slotracingverksamhet på en bana byggd i trä som är minst 30 meter och har minst 4 spår, 
varvräknare & tidtagning och hundradelsmarkeringar, uppmärkta spår med siffror eller färg. 
Klubben ska kunna arrangera en Sveslot tävling. ( Production 24 )  
Verksamheten skall beskrivas i en verksamhetsförklaring som skall tillhandahållas förbundet innan 
medlemskap medges. Efter att medlemsavgift erlagts och godkänts är klubben fullvärdig medlem 
och har rösträtt på kommande förbundsårsmöte. 
Klubb som ej uppfyller kraven kan vara medlem, men har ej rösträtt. 
Klubbar som är godkända 2015 berörs inte av detta 

 
§ 4 Beslutande organ 
 

Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsårsmötet.  
I övrigt är Förbundsstyrelsen beslutande organ. 

 
§ 5 Ombud 
 

Förbundsmöte består av ombud från de anslutna klubbarna. Ombud skall vara medlem i ansluten 
klubb. Ombud får inte företräda mer än en klubb och inte heller vara ledamot av 
Förbundsstyrelsen. Varje ombud har en röst. 

 
§ 6 Firmateckning 
 

Förbundets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
 
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte t o m 
nästkommande ordinarie årsmöte. 

 



§ 8  Förbundsårsmöte 
 

Förbundsårsmöte hålls varje år i samband med en större nationell tävling. Mötet skall hållas på 
eftermiddagen den sista tävlingsdagen och skall ingå i tävlingens tidsschema.  
 

Modellgruppen har ett möte enligt samma regler vid en större modellbilstävling där § 9 punkt 12 c 
och punkt 13 b tas upp. Kontaktman är ordf. och en av ledamöterna sekr. 
 
Årsmötesdatum ska skrivas in i tävlingskalendern. 

 
Årsmötet är öppet för alla medlemmar i anslutna klubbar. Ett ombud från varje fullvärdig 
medlemsklubb har rösträtt vid årsmötet. 

 
Kallelse till årsmöte skall följa med inbjudan till tävlingen då mötet skall hållas och skall vara 
medlemmarna tillhanda senast 30 dagar före mötet. 

 
Förslag till frågor att tas upp på årsmötet måste skriftligen vara Sveslot tillhanda senast sex veckor 
före mötet. 
 
Styrelsen ska ta inkomna förslag i beaktande och arbeta fram styrelsens förslag till årsmötet. 

 
De frågor som kommer att tas upp på årsmötet skall delges alla medlemsklubbar senast två veckor 
före mötet. 

 
 
§ 9  Punkter som skall tas upp på årsmötet 

 
På årsmötets dagordning måste följande punkter finnas med: 
 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två justeringsmän 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året 

7. Föredragning av förvaltningsberättelse för det gångna året 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse 

10. Beslut om medlemsavgifter för det kommande året 

11. Val av styrelse för det kommande året 

       a) ordförande  för en tid av ett år 

       b) kassör för en tid av två år ( kassör & sekreterare väljs växelvis vartannat år ) 

       c) sekreterare för en tid av två år ( kassör & sekreterare väljs växelvis vartannat år ) 

       d) regelansvariga (en för varje gren) för en tid av två år (väljs växelvis vartannat år ) 

       e) styrelsesuppleanter, tillika distriktsrepresentanter (en från varje distrikt)  

          för en tid av två år.  ( syd / väst & öst /norra  väljs  växelvis vartannat år ) 

12. Val av  
a) valberedning 
b) revisor 
c) Modellgrupp   

   kontaktman för en tid av  2 år 

   ledamöter 2 st för en tid av två år (väljs växelvis vartannat år ) 

13. Inkomna ärenden 
a) från styrelsen 
b) från övriga medlemmar 

14. Övriga ärenden 

15. Mötets avslutande 



Beslut fattas med enkel majoritet. Om så begärs skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. Mötet måste protokollföras. Mötet kan, i frågor som inte rör Sveslots konstitution, 
hänvisa omröstningen i en fråga till en e-post-omröstning. Endast styrelsen har rätt att utlysa en  
e-postomröstning. Alla  fullvärdiga medlemsklubbar har rösträtt. Frågan från styrelsen måste kunna 
besvaras med ett enkelt "Ja" eller "Nej". En medlemsklubbs svar måste skickas som ett "Reply" på e-
posten som skickats från Sveslot och får endast innehålla "Ja" eller "Nej" samt namnet på klubben. Den 
klubb som underlåter att svara inom utsatt tid har förlorat sin rätt att rösta i frågan. Det är varje klubbs 
skyldighet att se till att förbundet har klubbens korrekta e-postadress. 
 
 
§ 10  Förbundsstyrelsen 

 
Styrelsen är ansvarig för Sveslots verksamhet. 
Styrelsen skall:  

 verkställa de beslut som fattats vid årsmötet 

 fatta beslut i frågor som inte tagits upp vid årsmötet 

 ansvara för förbundets ekonomi 
 

Styrelsen består av 5 medlemmar; ordförande, sekreterare, kassör och två regelansvariga samt 4 
distriktsrepresentanter tillika suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 medlemmar 
deltager. Beslut fattas med enkel majoritet Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Alla 
beslut som fattas av styrelsen skall protokollföras.  
 
Det skall hållas minst två styrelsemöten per år. Styrelsemöte kan hållas som Internet-möten i den 
form styrelsen föredrar. Mötet skall protokollföras. Protokollet skall utan dröjsmål publiceras på 
Sveslots hemsida, samt e-postas till alla medlemsklubbar.  

 
§ 11  Revision 
 

En revisor skall granska Sveslots verksamhet. Revisorn skall föredra en revisionsberättelse vid 
årsmötet. Av rapporten skall framgå om han tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen eller ej. 

 
§ 12 Regeländringar för Sveslotscuper 
 

Ändringar av reglerna för Sveslotscuperna och dess klasser skall beslutas på årsmötet. 
Mindre justeringar och förtydliganden kan göras av styrelsen löpande under året. 
Förslag till ändringar av klasser eller racesystem i klasserna eller förslag på nya karosser och 
chassin för godkännande skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. 

 
§ 13 Stadgeändring 
 

Årsmötet kan besluta om stadgeändringar. Förslag till stadgeändring måste medfölja kallelsen till 
årsmötet. Vid stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid årsmötet.  

 
§ 14  Upplösning av förbundet 
 

Fråga om förbundets upplösning måste finnas med i kallelsen till förbundsårsmötet. Vid beslut om 
upplösning av förbundet krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten med minst 
två månaders mellanrum, varav det ena mötet måste vara ett ordinarie förbundsårsmöte. Beslut om 
disposition av förbundets tillgångar ska fattas vid det sista av ovan nämnda möten. 

 


