
Stanovy Evropské federace Gold Wing
1. Název

Federace je vedená pod názvem Gold Wing European Federation, zkratkou GWEF

2. Jazyk

Úředním a jednacím jazykem GWEF je anglický jazyk

3. Cíle a poslání GWEF

 � a. podporovat mezinárodní kontakty, přátelství, aktivity a vzájemnou informovanost mezi kluby Gold Wing a jejich 
členy;

 � b. podporovat mezinárodní kontakty, aktivity a přátelství mezi motocyklisty vůbec;
 � c. propagovat motocykly Gold Wing i jejich jezdce jako vzor toho, co je na motosportu cenného;
 � d. připravovat celoroční kalendář akcí a minimální standardy srazů GWEF, jízd a uznávaných akcí a dojednávat pro 

ně pravidla a podmínky;
 � e. organizovat a řídit program GWEF Touring Award;
 � f. připravovat a publikovat mezinárodního informačního průvodce pro členské kluby;
 � g. podporovat a podněcovat mezinárodní účast na oblastních akcích.

4. Členství

 � a. 
 � i. členským klubem GWEF se může stát pouze jeden národní klub nebo organizace z jedné evropské země 

na základě svobodného rozhodnutí a schválení GWEF výboru;
 � ii. klub žádající o členství musí:
 � a. prokázat svou existenci trvající nejméně dva roky;
 � b. mít aspoň deset aktivních členů;
 � c. doložit, že jeho výbor má trvalé sídlo v zemi dotčeného klubu;
 � d. dodat listinu se stanovami národního klubu, podepsanou dvěma členy klubového výboru, která 

bude obsahovat odstavec týkající se propojení s GWEF.
 � b. klub žádající o členství musí vyjádřit souhlas s dodržováním:
 � i. těchto i budoucí stanov GWEF, a to tak, že jednu kopii těchto stanov, podepsanou prezidentem národního 

klubu a jedním dalším členem výboru klubu, zašle GWEF;
 � ii. pravidel, která upravují akce uznané GWEF, program Touring Award a většinové rozhodování Valné hro-

mady;
 � c. uznáním žádosti získává národní klub statut členského klubu (Member-Club). 
 � d. kterýkoli členský klub může z GWEF kdykoli vystoupit poté, co zcela splatí své závazky. Záměr vystoupit musí 

být dán na vědomí předsedovi GWEF písemně, prostřednictvím výboru daného členského klubu;
 � e. členský klub obdrží pro každého svého jednotlivého člena nepřenosnou členskou kartu GWEF.
 � f. Jako uznání za cennou, dlouhodobou a oddanou práci pro GWEF může výkonný výbor GWEF udělit jednotlivci 

titul Čestný doživotní člen GWEF (Honourable Life GWEF Member). Čestný doživotní člen GWEF bude požívat 
veškerých výhod GWEF členství, včetně volného vstupného na všechny mezinárodní srazy, tak dlouho, dokud 
bude členem některého z členských klubů a bude odebírat klubový magazín.

5. Organizace

 � a. Výkonný výbor GWEF
 � i. tvoří prezident, tajemník a pokladník, obecně funkcionáři. Funkcionáři výkonného výboru zároveň nesmí 

být členy národního výboru žádného z členských klubů;
 � ii. jednání výkonného výboru se mohou účastnit až dva další členové výboru členských klubů, kteří mají 

hlasovací právo, z nichž jeden je nominován jako mezinárodní zástupce – interrep (IR), zvolený podle 
stanov členského klubu. Je na rozhodnutí každého členského klubu, aby si zvolil takového interrepa, 
který dobře ovládá anglický jazyk;

 � iii. nehlasující jednotlivci, kooptovaní prezidentem, nebo výkonným výborem, se účastní jednání, aby pomá-



hali a/nebo radili výboru v konkrétních záležitostech;
 � iv. kterýkoli členský klub může být mimořádně zastupován na jednání výkonného výboru GWEF buď jiným 

členem národního výboru nebo, podle rozhodnutí prezidenta, kterýmkoli řadovým členem dotyčného 
členského klubu. Aby mohl tajemník GWEF udělit takovou výjimku, musí mu být doručeno písemné 
pověření členského klubu, podepsané dvěma plnoprávnými členy klubového výboru členského klubu, ne 
později než sedm dní před jednáním.

 � b. Volební období
 � i. funkcionáři jsou voleni na tři roky. Výkonný výbor volí své členy na principu střídání, jeden funkcionář 

za rok, případně dříve, pokud se uvolní místo. Počet volebních období žádného funkcionáře není ničím 
omezen;

 � ii. kandidáty na místa funkcionářů nominuje národní výbor členského klubu prostřednictvím svého meziná-
rodního zástupce – interrepa.

 � c. Volební právo a hlasování výboru
 � i. každý člen klubu, přítomný na jednání, má jeden hlas;
 � ii. funkcionáři nehlasují;
 � iii. prezident má rozhodující hlas
 � iv. minimální počet přítomných k usnášení je 50 % členů výboru s právem hlasovat. Pokud se rozhoduje 

a probíhá hlasování o změnách stanov – minimální počet přítomných k usnášení jsou dvě třetiny;
 � v. rozhodnutí jsou potvrzena prostou většinou hlasů. Pokud se má rozhodnout o změnách stanov, musí 

hlasovat pro dvě třetiny členských klubů;
 � d. Schůze
 � i. ročně se budou konat minimálně dvě řádné schůze výboru, termín a místo konání určuje prezident;
 � ii. mimořádná schůze může být svolána kdykoli nadpoloviční většinou členských klubů.
 � a. Svolání mimořádné schůze proběhne písemnou formou, s uvedeným programem schůze a návr-

hy, dopis bude předán všem členům výkonného výboru.
 � b. Taková schůze se koná do třiceti dnů od doručení svolávacího dopisu, termín a místo konání 

určuje prezident.

6. Akce pod záštitou GWEF

 � a. Akce
 � i. každý členský klub každoročně organizuje jeden mezinárodní sraz pod záštitou GWEF.
 � ii. členské kluby nebo jednotliví členové mohou organizovat další akce, které může GWEF rovněž zaštítit;
 � iii. při takové akci pod záštitou GWEF může klub využít: 
 � 1. jeden celostránkový inzerát zdarma v národním magazínu každého členského klubu. 

Pokud některý klub magazín nevydává, budou ho propagovat jinými způsoby.
 � 2. zapojení do programu GWEF Touring Award;
 � 3. Záštita GWEF znamená, že taková akce naplňuje cíle GWEF a je organizovaná v souladu s pravi-

dly a stanovami GWEF.
 � b. Odpovědnost 
 �  Funkcionáři GWEF ani žádný z členů výboru nenesou odpovědnost za náklady vzniklé při organizaci akce pod 

záštitou GWEF, ani za případná zranění, ztráty, poškození, ani za výsledky právních úkonů a soudních žalob, 
vzniklých při takové akci.

 �
7. Finance

 � a. fiskální rok začíná 1. lednem a končí 31. prosincem téhož roku, včetně;
 � b. roční rozpočet GWEF je připraven v souladu se zákony upravujícími podnikání neziskové organizace (VZW 

SPRL) v Belgii, kde je GWEF registrovaná pod číslem BE 0881.261.727;
 � c. žádný z funkcionářů GWEF ani žádný interrep nedostává za plnění svých povinností vůči GWEF žádné odměny 

z finančních prostředků GWEF;
 � d. roční zúčtování bude předloženo na první Valné hromadě následující po 31. prosinci. Audit provedou dvě osoby, 

zvolené Valnou hromadou GWEF a ověří účetní bilanci připravenou a předloženou jim pokladníkem;
 � e. finančními zdroji GWEF jsou: 
 � i. roční příspěvky členských klubů, stanovené ve výši podle celkového počtu registrovaných členů daného 

členského klubu. Částka je stanovena na poslední Valné hromadě předchozího roku. 
 � ii. členské kluby zaplatí fakturu na roční příspěvek do třiceti (30) dnů od doručení na základě celkového 

počtu členských karet objednaných na běžný rok.
 � iii. příspěvky od organizátorů akcí konaných pod záštitou GWEF podle celkového počtu zúčastněných vozi-

del. Částka je stanovena na poslední Valné hromadě v předchozím roce. Přičemž organizátoři: 
 � a. informují tajemníka o celkovém počtu zúčastněných vozidel do patnácti (15) dnů od zakončení 

akce.
 � b. zaplatí fakturu do třiceti (30) dnů od jejího doručení.
 � iv. prodej GWEF odznaků. 
 � v. jakýkoli jiný finanční zdroj určený Valnou hromadou.
 � f. peníze budou ve společné správě tajemníka a ještě jednoho dalšího funkcionáře. 



 � g. fondy GWEF financují: 
 � i. program GWEF Touring Award; 
 � ii. nákup GWEF odznaků pro následný prodej;
 � iii. náhrady nákladů, které vzniknou funkcionářům při výkonu jejich funkcí;
 � iv. veškeré náklady určené Valnou hromadou.
 �

8. Formální ustanovení

 � a. Lhůty. Pro diskusi na Valné hromadě bude nutné dodržovat následující výpovědní lhůty: 
 � i. 30 dnů pro písemné oznámení o hlavním programu.
 � ii. 60 dnů pro písemné oznámení o: 
 � a. žádosti o členství; 
 � b. ukončení členství;
 � c. návrhu na pokárání/ potrestání členského klubu;
 � d. nominaci na místo funkcionáře od všech kandidátů;
 � e. rezignaci některého z funkcionářů;
 � f. návrhu na pokárání/potrestání některého z funkcionářů;
 � g. návrhu členskému klubu na pokárání/potrestání jednotlivého člena;
 � h. návrhu na změnu pravidel GWEF.
 � iii. 90 dnů pro písemné oznámení o: 
 � a. návrhu na změnu stanov;
 � b. žádost o udělaní záštity GWEF pro jednotlivou akci. 
 �

9. Disciplina

 � “Federace GWEF očekává, že se nejvyšší úroveň chování všech svých funkcionářů i členských klubů, nikoli pouze 
v rámci těchto stanov a pravidel, ale také na poli vzájemné podpory, tolerance, čestného jednání, přátelství 
a vzájemného respektu, bez ohledu na zázemí nebo národnost.“ V případě porušení těchto stanov může výbor 
GWEF:

 � a. pokárat, pozastavit členství, nebo vyloučit členský klub;
 � b. odvolat funkcionáře z funkce;
 � c. Pokud by držitel členské karty GWEF jednal v rozporu s cíli, pravidly nebo nařízeními GWEF:
 � i. může výbor národního klubu, člen výkonného výboru GWEF, nebo pořadatel akce konané pod záštitou 

GWEF kartu jejímu držiteli kdykoli odebrat. Odebraná karta se vrací členskému klubu, na jehož jméno je 
vystavena. Vysvětlení, proč byla karta odebrána, bude písemně sděleno držiteli karty a také výkonnému 
výboru GWEF ve lhůtě 14 dnů. 

 � ii. členský klub přitom vyrozumí výkonný výbor GWEF o disciplinárním řízení, které proběhne.
 � d. členský klub nebo funkcionář pokáraný, či potrestaný GWEF podle paragrafu 9(a) nebo 9(b) má právo na odvo-

lání. Písemné odvolání bude předáno prezidentovi GWEF v písemné formě do třiceti (30) dnů od té doby, kdy 
byl členský klub nebo funkcionář oficiálně informován o zavedení disciplinárního řízení. Odvolání bude řešeno 
na prvním jednání výkonného výboru následujícím po obdržení písemného odvoláni. Odvolávající se může být 
jednání přítomen. Rozhodnutí výkonného výboru je neodvolatelné.

 �
10. Reprezentace

 � a. GWEF je oficiálně reprezentovaná prezidentem a členy výboru, formálně určenými Valnou hromadou.
 � b. žádný jednotlivec si nemůže přivlastnit právo hovořit za GWEF nebo ji jinak reprezentovat, pouze výkonný 

výbor, nebo funkcionáři pokud prezident, nebo Valná hromada neurčí jinak. Za jakékoli závazky, či odpovědnost, 
plynoucí z neoprávněné reprezentace GWEF, přebírá plnou odpovědnost jednotlivec, či jednotlivci, jich se to 
dotýká.

 �
11. Schválení

 � Tyto stanovy Evropské federace Gold Wingu (Gold Wing European Federation), nahrazují poslední revidované 
stanovy z roku 2006, byly přijaté většinou na Valné hromadě GWEF v  Mondorf les Bains, Luxemburg, 5. srpna 
2009.


