Foreningen for Special Saloon Car i Danmark
§1
Foreningens navn er: Kørerforeningen for Special Saloon Car i Danmark. (efterfølgende SSC).
§2
Foreningens formål er at varetage SSC kørernes interesser og udbygge kendskabet til klassen.
§3
Som medlem kan optages enhver person, som har interesse i SSC som kører eller som aktivt
arbejdende medlem på foreningsplan.
§ 3.1
Som gyldig SSC medlem er kørere (aktive medlemmer), der er indskrevet løbsserien for
indeværende sæson, og som har betalt indskrivningsgebyr.
Indskrivning kan kun ske indtil sæsonens første løbs weekend!
Derefter kan man deltage som gæstekører!
Gæstekører skal betale kr.1000,00 til kørerforeningen pr. løbs weekend!
§ 3.2
Alle deltagere optjener mesterskabspoints.
§ 3.3
Gyldige indskrevne deltagere af SSC med start til første afdeling, har fortrinsret ved anmeldelse til
efterfølgende løb, frem for ikke indskrevne kører.
§4
Kontingent/indskrivningsgebyr betales helårlig efter opkrævning fra klassens kasserer.
Indskrivningsgebyr fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent for passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemsperioden er 1 år, og gælder fra 1. januar.
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valg til bestyrelse
sker på generalforsamlingen og gælder for 2 år af gangen; således at to medlemmer er på valg lige år, og
tre medlemmer er på valg ulige år. Bestyrelsen kan out-source kasserergerningen. Bestyrelsesmøder
afholdes efter behov, eller når tre bestyrelses medlemmer begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når tre medlemmer er fremmødt.
Et passivt medlem kan vælges til bestyrelsen, og har efterfølgende stemmeret.
§ 5.1
Klasserepræsentant vælges af kørerne for et år af gangen.
§6
Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af foreningens forpligtelser. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer og bestyrelse noget personligt ansvar for opfyldelsen af foreningens forpligtelser.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse.

§7
Regnskabsåret slutter senest 14 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab tilsendes
foreningens medlemmer, umiddelbart efter afslutning.
§8
Bestyrelsen kan indstille et medlem, som efter bestyrelsens mening modarbejder eller på anden måde skader
foreningens formål til eksklusion. Eksklusion skal vedtages på generalforsamlingen eller på et
ekstraordinært møde, hvor mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede. Hvis et medlem er i
restance, kan denne uden yderligere varsel ekskluderes.
Gæstekøre der er i restance til køreforeningen, kan først deltage efter fuldt indbetalt restance.
§9
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender, og er beslutnings- dygtigt
uden hensyn til de fremmødtes antal.
§ 9.1
Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter sæsonafslutning, og indvarsles senest 21 dage
før.
Dagsordenen skal have mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Forslag til foreningen
5. Forslag til teknisk og sportsligt reglement
6. Fastsættelse af kontingenter
7. Valg af klasserepræsentant
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag til ændringer af reglement, vedtægter m.m., og andre forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal
være videresendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal afholdes
efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring, med angivelse af dagsorden fra bestyrelsen eller
10 medlemmer; senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
§ 11
Alle valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Det samme gælder foreningens
eventuelle opløsning.

Kun aktive medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, kan afgive stemme på
generalforsamlingen.
Hvert medlem tildeles et antal stemmer til generalforsamlingen, og de tildeles efter følgende regler:
- En stemme for at være aktiv medlem, og her defineres aktiv medlem som en der har betalt
kontingent for det år hvor generalforsamlingen afholdes.
- En stemme per løbsweekend man har deltaget i. Det defineres at man har deltaget i en weekend,
hvis ens bil er blevet godkendt i teknisk kontrol i den pågældende weekend.
Et gyldigt medlem kan på generalforsamlingen repræsenteres af en anden person, med skriftlig
fuldmagt. Ingen fremmødt kan stemme med mere end en fuldmagt.
§ 12
Beslutning om tekniske reglementsændringer skal være vedtaget senest på generalforsamlingen i året før
ændringerne træder i kraft, og er gældende for mindst 2 år; med mindre det er et sikkerheds spørgsmål i
forhold til DASU. Væsentlige beslutninger kan i øvrigt kun træffes efter forudgående skriftlig indkaldelse
til møde med angivelse af dagsorden. Det påhviler formanden at udsende informationer til medlemmerne.
Al information skal desuden sendes til banesportsudvalget.
§ 13
Bestyrelsen tegner foreningen og kun de kan forhandle på foreningens vegne. Bestyrelsen forpligter sig til
at forhandle det bedste resultat for foreningen, uanset deres personlige interesser.
§ 14
Den færdige løbs kalender skal være alle aktive kørere i hænde senest 1. april. Løb der ønskes tilføjet /
ændret efter denne dato kræver underskrift fra et flertal af de aktive kørere.
§ 15
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor der tydeligt er et
dagsordenpunkt herom på indkaldelsen. I tilfælde af opløsning, overgår foreningens aktiver
derefter til DASU's breddearbejde.
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