
 

Ferrari Club Sweden Gåskullevägen 6 445 52 Surte - Sweden 
www.ferrariclubsweden.se 

 

 

 

 

 
Inkomna Motioner 

Motion nr 1: Paragraf 11 i stadgarna bör ändras. 

Nuvarande: " Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår 
får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall och personen avförs 
från medlemsförteckningen." 

Bör ändras till: " Medlem vilken inte har betalat sin medlemsavgift för aktuellt år, inom rimlig tid (avgift 
skall vara inkommen till föreningen senast 2 veckor efter andra påminnelsen, eller inom en period av 2 
månader efter ordinarie sista tillhanda datum), fråntas sitt medlemskap med omedelbar verkan". 
Samme medlem återaktiverar sitt medlemskap ifall full betalning för aktuellt år görs vid ett senare 
datum, dock endast för återstående period av aktuellt år. 

Motion nr 2: Medlemskap i föreningen skall endast vara möjligt för Ferrariägare. 
Med "Ferrariägare" anses person vilken innehar Ferraribil, eller innehavt Ferraribil med intentionen att 
inneha ytterligare Ferraribil. 
Det skall ej vara möjligt att vara medlem med endast ett intresse av Ferraribilar. Anledning till motionen 
är att vi ska vara en förening av genuina medlemmar där vi delar vårt intresse tillsammans. Känsliga 
uppgifter finns inom föreningen och ska inte vara tillgängliga för "endast intresserade individer". 
  
Motion nr 3: Familjemedlemskap 
Familjemedlem (sambo, fru, man, barn inom familjen) ska ha möjlighet till eget medlemskap s.k. 
"Familjemedlem" med ett "B" efter ordinarie medlemsnummer, t.ex. 510B 
Familjemedlem ingår som medlem till en lägre medlemsavgift t.ex. 200Sek/år (år2020). 
Ifall ordinarie medlem avslutar/ blir fråntagen sitt medlemskap, mister även familjemedlemmarna sitt 
medlemskap. 
Familjemedlem har samma förmåner och rättigheter som en ordinarie medlem och får därmed 
medverka vid träffar/ tillställningar och ta del av subventionerade "handouts" eller måltider, eller andra 
förmåner. 
  
Motion nr 4: Inträdesavgift med inträdesgåva 
Det föreslås att vi inför en inträdesavgift på t.ex. 400 Sek (år 2020) utöver ordinarie årsavgift för nya 
medlemmar, alternativt gamla medlemmar villkor förnyar sitt medlemskap. 
Inträdesavgiften skall täcka trevlig inträdesgåva, förslagsvis "vagnsmärke", typ Porscheklubbens 
välkomnande av nya medlemmar. 
 


