STADGAR FÖR RIKSFÖRBUND OCH BILKÅRER
Antagna av Riksstämman 2018-09-22--23
ÄNDAMÅL
§ 1.
Sveriges Bilkårers Riksförbund, med säte i Stockholm, är en frivillig försvarsorganisation
som ska stödja totalförsvaret genom att
 lämna totalförsvarsinformation
 rekrytera och utbilda bilförare, samt agera i enlighet med regeringens förordning
om frivillig försvarsverksamhet
Bilkåren ska verka för ökad trafiksäkerhet.
Bilkåren ska samverka med myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trafiksäkerhetsoch motororganisationer samt humanitära sammanslutningar.
Bilkåren är partipolitiskt obundet.

ORGANISATION
§ 2.
Riksförbundet är en sammanslutning av bilkårer samt enskilda medlemmar.
Varje enskild bilkår ska vid start uppgå till minst 10 medlemmar. Dessa kan vid bildandet
vara medlemmar sedan tidigare i andra bilkårer eller ansöka om medlemskap i samband
med att ny bilkår startas.
Inför bildandet av en ny bilkår kan ett mindre antal medlemmar anslutas som särskild
grupp till närliggande bilkår.

MEDLEMSKAP
§ 3.
Medlem i riksförbundet är bilkår som har antagit dessa stadgar.
Medlem i bilkår ska ha svenskt medborgarskap eller vara folkbokförd i Sverige. Ansökan
om medlemskap ska vara skriftlig. Målsman skriver under ansökan för minderårig.
Medlem i riksförbundet kan också vara enskild person som ska ha svenskt medborgarskap
eller vara folkbokförd i Sverige. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig.
§ 4. Årsavgift 1
Bilkår betalar till riksförbundet årligen den avgift som har fastställts av riksstämman.
Årsavgiften beräknas efter respektive kårs medlemsantal per den 31 december.
Medlem betalar årsavgift som har fastställts av respektive kårs årsmöte. Avgiften ska vara
betald senast 31 januari. Under året inträdd medlem ska betala avgiften senast en månad
efter inträdet.

1

Enligt riksstämmobeslut 2018-09-23 är lydelsen på § 4 from 2020-01-01:
Medlem betalar till riksförbundet årligen den avgift som har fastställts av
riksstämman.
Avgiften ska vara betald senast 31 januari. Under året inträdd medlem ska
betala avgiften senast en månad efter inträdet.
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Enskild medlem i riksförbundet ska betala medlemsavgift som fastställs av riksstämman.
Avgiften ska vara betald senast 31 januari. Under året inträdd medlem ska betala avgiften
senast en månad efter inträdet.
§ 5. Uteslutning
Centralstyrelsen kan utesluta bilkår ur riksförbundet
 om bilkår bryter mot dessa stadgar
 om bilkår ej har betalat årsavgift inom en månad efter påminnelse
Uppkommer fråga om uteslutning ska centralstyrelsen informera berörd kårs samtliga
medlemmar om orsaken. Bilkår som utesluts ur riksförbundet kan överklaga beslutet till
riksstämman.
Kårstyrelse kan utesluta medlem som
 inte efter påminnelse har betalat fastställd årsavgift. Sådant beslut kan inte
överklagas
 bryter mot bilkårens stadgar, beslut eller föreskrifter, motarbetar bilkårens syften
eller på annat sätt visar sig uppenbart olämplig att vara bilkårist
Uppkommer fråga om uteslutning ska medlemmen ges tillfälle att yttra sig skriftligt eller
muntligt inför kårstyrelsen. Innan ärende om uteslutning avgörs ska centralstyrelsen
informeras. För beslut om uteslutning krävs att minst tre fjärdedelar av kårstyrelsens
samtliga ledamöter bifaller. Beslut om uteslutning ska inom två veckor delges medlemmen
i form av skriftligt protokollsutdrag. Medlem kan överklaga beslutet till kårens ordinarie
årsmöte eller extra årsmöte. Besvärsskrivelse ska vara inlämnad till kårstyrelsen inom två
veckor efter det att medlemmen har fått beslut om uteslutning. Årsmötets beslut kan inte
överklagas. Vid uteslutning upphör medlemskapet då beslutet vunnit laga kraft. Under
tiden till dess beslut om uteslutning vunnit laga kraft, får medlemmen inte deltaga i
bilkårens verksamhet eller utöva med medlemskapet förknippade rättigheter.
§ 6. Skyldigheter vid utträde och uteslutning
Bilkår som utträder eller utesluts ska inom en månad till centralstyrelsen redovisa erhållna
statsmedel. Kvarstående sådana medel ska återbetalas till riksförbundet. Material som
tillhör riksförbundet eller myndighet ska återlämnas.
Enskild medlem som utträder eller utesluts har ej rätt att återfå inbetalda avgifter.
Medlemmen ska lämna full redovisning till kårstyrelsen avseende ekonomiska medel som
förvaltas för kåren. Material som tillhör kåren ska återlämnas.
Medlem som önskar utträde ur bilkåren ska till kårstyrelsen inkomma med skriftlig
anmälan.

RIKSSTÄMMA
§ 7.
Riksstämman är riksförbundets högsta beslutande instans.
§ 8. Delegater
*Riksstämman består av delegater valda vid bilkårernas årsmöten
*Varje bilkår äger rätt att skicka en delegat
*Delegat skall vara medlem i bilkår

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUND OCH BILKÅRER
Antagna av Riksstämman 2018-09-22--23
*Endast bilkår som betalat årsavgift för föregående verksamhetsår äger rätt att deltaga med
delegat
*Ledamot av centralstyrelsen eller Bilkårens centrala revisorer eller revisorssuppleanter
kan inte väljas som delegat.
*Skriftlig uppgift om vald delegat skall vara centralstyrelsen tillhanda senast 20 april
§ 9. Rösträtt
Varje deltagande delegat har en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vad som stadgas i §§ 39 och 40.
Röstning sker öppet.
Sluten omröstning ska genomföras om så begärs och förrättas då med upprop. Vid lika
röstetal har stämmoordföranden utslagsröst utom vid val och sluten omröstning, då lottning
ska verkställas.
Rätt att delta och yttra sig i riksstämmans överläggning har även:
 medlem i bilkår som ej är delegat
 representant från annan frivillig förvarsorganisation
 representant för samverkande myndighet
§ 10. Motion
Rätt att lämna motion till riksstämman har medlem, bilkår och av riksstämman tillsatt
kommitté. Motion ska vara centralstyrelsen tillhanda senast 1 maj.
Centralstyrelsen avger proposition till riksstämman.
§ 11. Ordinarie riksstämma
Ordinarie riksstämma hålls vartannat år under tiden september-oktober, företrädesvis i
september. Tid och plats fastställs av föregående riksstämma.
Skriftlig kallelse till riksstämman ska utsändas av centralstyrelsen till kårstyrelser senast
tio veckor före stämman.
Föredragningslista utsänds av centralstyrelsen till delegater och kårstyrelser senast sex
veckor före stämman.
Till föredragningslistan bifogas följande handlingar:
 Verksamhetsberättelser
 Årsredovisningar
 Revisionsberättelser
 Budgetförslag/Riksförbundet
 Inkomna motioner med centralstyrelsens yttranden
 Centralstyrelsens propositioner
 Valberedningens förslag till kandidater och redovisning för övriga inkomna
namnförslag
§ 12. Stämmoordförande
Riksstämman väljer en ordförande och en vice ordförande att leda förhandlingarna.
Ordförandena ska vara medlemmar i bilkår.
§ 13. Föredragningslista
Vid ordinarie riksstämma ska följande ärenden förekomma. Ordningsföljden kan dock
ändras om så anses lämpligt.
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1. Riksstämmans öppnande
2. Val av a) ordförande för stämman
b) vice ordförande för stämman
3. Meddelande om protokollförare
4. Val av två justerare att jämte ordförandena justera protokollet
5. Val av fyra rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Riksstämmans behöriga kallande
8. Fastställande av föredragningslistan
9. Verksamhetsberättelser
10. Revisionsberättelser
11. Fastställande av årsredovisningar
12. Ansvarsfrihet för centralstyrelsen
13. Motioner från bilkårer, medlemmar och av riksstämman tillsatt kommitté
14. Propositioner från centralstyrelsen
15. Fastställande av medlemsavgift för de två kommande verksamhetsåren
16. Fastställande av inriktning för verksamheten fram till nästa ordinarie riksstämma
17. Fastställande av budget för två kommande verksamhetsår
18. Val av riksförbundets tillika centralstyrelsens ordförande
19. Val av riksförbundets tillika med centralstyrelsens två vice ordförande
20. Fastställande av antalet ledamöter i centralstyrelsen, varav en ekonomiskt föredragande
21. Val av ekonomiskt föredragande i centralstyrelsen
22. Val av ledamöter i centralstyrelsen
23. Val av revisorer och revisorssuppleanter
24. Val av ledamöter i valberedningen
25. Tillsättande av särskild kommitté
26. Tid och plats för nästa riksstämma
27. Riksstämmans avslutande
Ärende som ej angivits på den utsända föredragningslistan får tas upp till överläggning
men ej till beslut.
§ 14. Valberedning
Valberedningen väljs av riksstämman och ska bestå av sju ledamöter jämte suppleanter. En
av ledamöterna väljs till sammankallande. Valberedningens ledamöter bör i möjligaste
mån representera alla delar av landet.
Valberedningen förslag till kandidater och övriga till valberedningen inlämnade förslag till
kandidater ska tillställas bilkårer.
Endast av valberedningen föreslagen kandidat, eller kandidat som skriftligen föreslagits till
valberedningen och som åter föreslås under riksstämman är valbar.
§ 15. Extra riksstämma
Extra riksstämma ska snarast hållas då minst en femtedel av bilkårerna skriftligen så begär,
centralstyrelsen så beslutar eller revisorerna så påfordrar.
Kallelse till extra riksstämma ska utsändas av centralstyrelsen senast tre veckor före
stämman och innehålla uppgift på ärende som föranlett densamma.
Vid extra riksstämma ska i tillämpliga delar föredragningslistan ha det innehåll som
stadgas för föredragningslista vid ordinarie riksstämma.
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Ärende som ej angivits på den utsända föredragningslistan får tas upp till överläggning
men ej till beslut.

ÅRSMÖTE FÖR BILKÅR
§ 16.
Årsmötet är bilkårens högsta beslutande instans.
§ 17. Rösträtt
Varje närvarande medlem, som har betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår,
har rösträtt. Alla medlemmar har yttranderätt.
Kårstyrelsens ledamöter får ej rösta i fråga om ansvarfrihet eller vid val av revisorer.
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för vad som stadgas i §§ 39 och 41.
Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val och sluten omröstning, då
lottning ska verkställas.
§ 18. Förslag
Medlem, kårstyrelsen och av årsmötet tillsatt kommitté får lämna förslag till årsmötet.
Förslagen ska vara kårstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
§ 19. Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast 10 april.
Kårstyrelsen ska sända ut skriftlig kallelse och om möjligt föredragningslista till
medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Föredragningslistan ska dock alltid finnas
tillgänglig senast två veckor före årsmötet.
Till föredragningslistan bifogas följande handlingar:
 Verksamhetsberättelse
 Resultat- och balansräkning
 Revisionsberättelse
 Budgetförslag
 Inkomna förslag med kårstyrelsens yttranden
 Kårstyrelsens förslag
 Valberedningens förslag till kandidater och redovisning av övriga inkomna förslag
§ 20. Mötesordförande
Årsmötet väljer en ordförande att leda förhandlingarna. Ordförande ska vara medlem i
bilkår.
§ 21. Föredragningslista
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma. Ordningsföljden kan dock ändras
om så anses lämpligt.
1.
2.
3.
4.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
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5. Fastställande av röstlängd
6. Årsmötets behöriga kallande
7. Fastställande av föredragningslista
8. Verksamhetsberättelse
9. Föredragning av resultat- och balansräkning
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Ansvarsfrihet för kårstyrelsen
13. Förslag från kårstyrelsen, medlemmar och av årsmötet tillsatt kommitté
14. Fastställande av verksamhetsplan för kommande 12-månadersperiod
15. Fastställande av budget
16. Val av ordförande i kårstyrelsen
17. Fastställande av antalet ledamöter i kårstyrelsen
18. Val av
a) kassör i kårstyrelsen
b) ledamöter i kårstyrelsen
19. Val av revisorer och suppleanter
20. Val av en delegat och ersättare att representera bilkåren vid riksstämma
21. Val av en ordinarie namngiven representant och en namngiven ersättare att
ingå i kårråd
22. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning
24. Tillsättande av särskild kommitté
25. Årsmötets avlutande
Ärende som ej angivits på den utsända föredragningslistan får tas upp till överläggning
men ej till beslut
§ 22. Valberedning
Valberedningen väljs av årsmötet och rekommenderas bestå av minst tre ledamöter och
helst udda antal. En av ledamöterna väljs till sammankallande. Suppleanter kan utses.
Valberedningens förslag till kandidater och övriga till valberedningen inlämnade
namnförslag ska bifogas föredragningslistan till årsmötet.
§ 23. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska snarast hållas då minst en femtedel av medlemmarna skriftligen så
begär, kårstyrelsen så beslutar eller revisorerna så påfordrar.
Kallelse till extra årsmöte ska utsändas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet och
innehålla uppgift på ärende som föranlett densamma.
Vid extra årsmöte ska i tillämpliga delar föredragningslistan ha det innehåll som stadgas
för föredragningslista vid ordinarie årsmöte.
Ärende som ej angivits på den utsända föredragningslistan får tas upp till överläggning
men ej till beslut.

CENTRALSTYRELSEN
§ 24.
Centralstyrelsen är riksförbundets verkställande och förvaltande instans. Centralstyrelsen
företräder riksförbundet inför myndigheter och utomstående.
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§ 25. Sammansättning
Centralstyrelsen består av ordförande, två vice ordförande, ekonomiskt föredragande och
ytterligare lägst tre och högst sju ledamöter, samtliga valda av riksstämman.
Mandatperioden omfattar två verksamhetsår. Tillträde sker i samband med riksstämma.
Om riksstämman inte beviljar centralstyrelsen ansvarsfrihet, upphör samtliga ledamöters
uppdrag.
§ 26. Sammanträden
Centralstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger varje
verksamhetsår samt då minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse
ska utsändas senast en månad före sammanträde. Föredragningslista och erforderliga
handlingar ska utsändas senast en vecka före sammanträde.
§ 27. Åligganden
Centralstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid
val och sluten omröstning, då lottning ska verkställas. Ingen i centralstyrelsen har rösträtt i
frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
Centralstyrelsen ska
 verkställa av riksstämman fattade beslut
 förbereda ärenden till ordinarie och extra riksstämma samt vidtaga de åtgärder som
anges i § 11
 övervaka att riksförbundets stadgar efterlevs
 ansvara för riksförbundets verksamhet
 ansvara för riksförbundets ekonomiska förvaltning
 ansöka om och fördela statsmedel
 anställa för kansliets arbete erforderlig personal
 handlägga frågor i samband med bilkårs medlemskap samt kunna bevilja dispens
enligt § 2
 fastställa kårrådens geografiska omfattning
 utfärda de särskilda anvisningar som erfordras för riksförbundets verksamhet under
beredskapstillstånd och krig
§ 28. Arbetsutskott
Centralstyrelsen ska inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordförande, en vice
ordförande och högst två av styrelsens övriga medlemmar. Antalet ledamöter i
arbetsutskottet får ej utgöra en majoritet i styrelsen.
Arbetsutskottet ska handlägga ärenden enligt centralstyrelsens direktiv och i övrigt svara
för verksamheten mellan centralstyrelsens sammanträden.
KÅRSTYRELSEN
§ 29.
Kårstyrelsen är bilkårens verkställande och förvaltande instans. Kårstyrelsen företräder
bilkåren lokalt och vid behov regionalt inför myndigheter och utomstående.
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§ 30. Sammansättning
Kårstyrelsen består av ordförande, kassör och ytterligare lägst en ledamot. Samtliga väljs
av årsmötet. Kårstyrelsen utser inom sig ansvarig för respektive verksamhetsområde.
Kårstyrelsens ordförande och ledamöter väljs för en tid av två år. Halva antalet varje år.
Kårstyrelsen kan utse arbetsutskott.
Om årsmötet inte beviljar kårstyrelsen ansvarsfrihet, upphör samtliga ledamöters uppdrag.

§ 31. Sammanträden
Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger varje
verksamhetsår samt då minst hälften av ledamöterna så begär.
Kårstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid
val och sluten omröstning då lottning ska verkställas. Ingen i kårstyrelsen har rösträtt i
frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
§ 32. Åligganden
Kårstyrelsen ska
 verkställa av årsmötet fattade beslut
 förbereda ärenden till ordinarie och extra årsmöte samt vidtaga de åtgärder som
anges i § 19
 övervaka att bilkårens stadgar efterlevs
 ansvara för verksamheten och besluta i sådana ärenden som ej är av den vikt att de
bör avgöras av årsmöte
 föra noggranna räkenskaper över bilkårens inkomster och utgifter samt förvalta
dessa tillgångar
 förvalta erhållna statsmedel i enlighet med direktiv från centralstyrelsen
 informera medlemmarna om verksamheten genom cirkulär eller andra
meddelanden
 anordna kårmöten och andra föreningsaktiviteter
 handlägga frågor rörande medlemskap
 ansvara för att kåren representeras i kårrådet i enlighet med årsmötes beslut
 i samråd med kårrådet planera utbildningen för kommande tvåårsperiod
 följa de anvisningar riksstämman fastställer eller centralstyrelsen utfärdar

KÅRRÅD
§ 33.
* Kårrådet består av representanter från varje kår i det utvalda geografiska området,
varav en representant/kår bör vara kårchefen
* Kårrådets främsta uppgift är att vara ett nätverk mellan myndighet och kårer för
geografiskt närliggande bilkårer
* Kårrådet samverkar mellan myndighet, kårer och centralstyrelsen
* Kårrådet samordnar utbildning med samverkande utbildningsmyndigheter och
upprättar plan- och kostnadsberäkning
* Kårrådet utser en ordförande
* Kårrådet tillsätter samordnare/utbildningsansvarig/a
* Rådet sammanträder minst två gånger per år
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* Minnesanteckningar förs vid mötena
* Rådet utformar sin egen arbetsordning
* Enskild bilkår beslutar till vilket kårråd som denna vill tillhöra

EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION
§ 34.
Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Bokslut ska upprättas per 31 december.
Centralstyrelsen och respektive bilkårs förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av
två revisorer.
Centralstyrelsen:
De två revisorerna och två revisorssuppleanter väljs av ordinarie riksstämma för två
verksamhetsår. En revisor och suppleant ska vara auktoriserad eller godkänd.
Kårstyrelse:
Vid respektive kår väljs revisorer och revisorssuppleanter vid ordinarie årsmöte för en tid
av ett år.
Samtliga böcker och räkenskapshandlingar, protokoll, resultat- och balansräkningar och
angiven verksamhetsberättelse ska vara revisorerna tillhanda
 från centralstyrelsen senast 1 maj
 från kårstyrelse senast fem veckor före årsmötet
Revisionsberättelsen ska vara centralstyrelsen tillhanda senast den 15 maj.
Till kårstyrelse senast tre veckor före årsmötet.
§ 35. Firmateckning
Riksförbundets firma tecknas av ordföranden, vice ordförandena samt av den eller de
personer centralstyrelsen därtill bemyndigar.
Bilkårens firma tecknas av ordföranden samt av den eller de personer som kårstyrelsen
därtill bemyndigar.
PROTOKOLL
§ 36.
Protokoll från ordinarie och extra riksstämma samt från centralstyrelsens sammanträden
ska tillställas bilkårer, centralstyrelsens ledamöter, revisorer, sammankallande för
valberedningen samt av Försvarsmakten utsedd kontaktperson.
Protokoll från arbetsutskottets sammanträden ska tillställas centralstyrelsens
ledamöter.

Protokoll från ordinarie och extra årsmöte samt kårstyrelsens sammanträden ska tillställas
kårstyrelsens ledamöter, revisorer och valberedningens ordförande. Årsmötesprotokoll ska
även tillställas medlemmarna i respektive bilkår.
Har kårstyrelsen utsett arbetsutskott, ska protokoll från dessa sammanträden tillställas
kårstyrelsens ledamöter, revisorer samt sammankallande för valberedningen.
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VERKSAMHET VID BEREDSKAPSTILLSTÅND OCH KRIG
§ 37.
Vid beredskapstillstånd och krig ska riksförbundets och respektive bilkårers verksamhet
bedrivas i enlighet med föreskrifter och bestämmelser utfärdade av myndigheter,
avtalsorganisationerna gemensamt samt av Bilkårens centralstyrelse.
SAMMANSLAGNING AV BILKÅRER
§ 38.
För beslut om sammanslagning av bilkårer fordras enkel majoritet vid respektive bilkårs
ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
§ 39.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet på ordinarie
riksstämma eller beslut av två på varandra följande riksstämmor, varav en kan vara extra
riksstämma. På den andra stämman fordras enkel majoritet och denna stämma ska äga rum
tidigast en månad efter den första.
§ 40. Upplösning av riksförbundet
Fråga om upplösning av riksförbundet ska behandlas av riksstämma då centralstyrelsen
eller tre fjärdedelar av antalet bilkårer så begär. För upplösning fordras beslut av två på
varandra följande riksstämmor, varav en kan vara extra riksstämma. Den andra stämman
ska äga rum tidigast tre månader efter den första. För upplösning fordras på den andra
stämman två tredjedels majoritet.
I händelse av upplösning ska riksförbundets tillgångar användas för ändamål som gagnar
organisationens syften. Bestämmelser utfärdas på den sista riksstämman, varvid
centralstyrelsen ska lämna förslag.
§ 41. Upplösning av bilkår
Fråga om upplösning av bilkår ska på förslag från kårstyrelsen eller då tre fjärdedelar av
medlemmarna så begär, upptas till behandling på årsmöte.
För upplösning fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara
extra årsmöte. Det andra mötet ska äga rum tidigast tre månader efter det första. För
upplösning fordras på det andra mötet två tredjedels majoritet.
Upplösning av bilkår får ej ske om minst 10 medlemmar förklarar sig villiga fortsätta
verksamheten.
Vid upplösning av bilkår ska årsmötet besluta om användande av bilkårens egna medel.
Om årsmötet så beslutar, ställs bilkårens tillgångar till centralstyrelsens förfogande att
överlämnas inom två år till ny bilkår, om sådan åter bildas inom orten.
VILANDE KÅR
§ 42.
Innan beslut tas om eventuell upplösning, kan bilkår hos centralstyrelsen begära att få vara
vilande i ett kalenderår från och med beslut om vilandeläggning.
Kårstyrelsen ska informera medlemmarna om att aktiva avtalsbundna medlemmar måste
tillfälligt ansluta sig till annan kår. Postmottagare måste registreras hos Riksförbundet.
Under tiden bilkår är vilande utgår inget ytterligare ekonomiskt stöd från riksförbundet.
Ej heller betalas årsavgift till riksförbundet.

