
Stadgar för Jawaklubben antagna på konstituerande möte i Göteborg den 1/11 2000 

med förändring av klubbens namn beslutat på årsmötet i Trollhättan den 21/8 2010.

§ 1.
Föreningens namn är Svenska Jawaklubben som tillika utgör föreningens firma. Klubben utger en medlemstidning 

med namnet Jawabladet. Klubben, som är riksomfattande, har sitt säte i Göteborg.

§ 2.
Klubbens syfte och ändamål är att underlätta bevarandet och bruket av motorcyklar tillverkade och sålda under 

namnen Jawa och CZ. Syftet uppnås genom kamratligt utbyte av råd och dåd, gratis annonser i Jawabladet där också 
tips om reservdelar, mc-litteratur och annat som kan underlätta mc-åkandet införs tillsammans med andra Jawanyheter.

Målet är också att skapa samhörighet och gemenskap kring intresset för Jawa/CZ motorcyklar dels genom Jawabladet, 
dels genom lokala respektive riksomfattande möten och träffar.

§ 3.

Högsta beslutande organ i klubben är medlemsmötet som hålls minst en gång om året, om möjligt under första 
kvartalet. Kallelse till årsmöte kan om så är påkallat ske särskilt men sker som regel genom annons i det närmast före 

årsmötet utkommande numret av Jawabladet.
Styrelsen för Svenska Jawaklubben skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter och en suppleant och som mest av fem 

ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ledningen av klubbens verksamhet sköts av styrelsen som inom sig utser funktionärer för olika uppgifter eller till sig 

adjungerar medlemmar med särskilda kunskaper.
Revisorer för Svenska Jawaklubben väljs på årsmötet efter styrelsevalet.

Om och när behov uppstår kan lokala eller regionala avdelningar med delvis egen verksamhet bildas.

§ 4.
Medlem kan var och en bli som har intresse för Jawa/CZ-motorcyklar och i övrigt delar klubbens målsättning samt 

erlägger av medlemsmötet beslutad medlemsavgift. Ansökan om medlemsskap inges till styrelsen som beviljar inträde. 
Medlemsavgiften gäller för kalenderår.

Den medlem som till äventyrs uppträder stick i stäv mot klubbens syften liksom den som efter påminnelse uraktlåter att 
betala sin medlemsavgift kan på förslag av styrelsen av årsmötet uteslutas ur föreningen.

§ 5.

Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) äger rum på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse utgår på sätt som ovan 
beskrivits senast två veckor i förväg.

Extra medlemsmöte sammankallas om styrelsen finner det motiverat eller om minst en fjärdedel av klubbens 
medlemmar skriftligen begär det.

På medlemsmötet behandlas den ekonomiska förvaltningen, väljs styrelse och övriga funktionärer samt avhandlas den 
gångna och kommande verksamheten.

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Omröstning är öppen. Stadgarna kan ändras genom vanligt beslut på årsmöte.

§ 6.



Klubbens upplösning. Endast styrelsen kan till medlemsmötet lägga förslag om klubbens upplösning. Beslut om 
upplösning måste för att bli giltigt fattas av två på varandra följande medlemsmöten. I händelse av upplösning skall 

tillgångarna disponeras som medlemsmötet beslutar.


