Stadgar
Mjörns Ångbåtsförening
Alingsås

§ 1. Syfte
Föreningens syfte är att upprätthålla traditionen med ångbåts- och övrig trafik på sjön
Mjörn och angränsande farvatten. Detta skall ske med ett eller flera kulturhistoriskt
intressanta fartyg, med vilka anordnas båtturer för allmänhet och föreningar/organisationer.
Föreningen skall vidare förvalta den kulturella miljö, som Ångbåtsvarvet utgör, samt aktivt
bidra till att bevara och driva ur tekniskt kulturhistoriskt perspektiv intressanta objekt.

§ 2. Medlemskap
1. Medlemskap i föreningen fås genom erläggande av medlemsavgift vars storlek bestämmes
av årsmötet.
2. Uteslutning av medlem kan endast ifrågakomma om medlem uppenbart motarbetar
föreningens syften dock i inget fall utan föreningens hörande.
3. Högsta beslutande organ är närvarande och röstberättigade medlemmar på årsmöte eller
föreningsmöte.

§ 3. Styrelse
1. Föreningens styrelse består av: ordförande, 4-6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för två år och avgår växelvis vartannat år.
2. Årsmötet väljer föreningens ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig kassör,
sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.
3. Styrelsen skall på fördelaktigaste sätt verka för föreningens ändamål. Varje
styrelseledamot är tillsammans med de övriga ansvarig för de beslut, som fattas på
styrelsesammanträde, som hon/han varit närvarande vid, om hon/han inte till protokollet
anmält sin reservation.
4. Styrelsen leder föreningen, verkställer beslut från årsmöte och föreningsmöte och fattar i
övrigt beslut om föreningens löpande verksamhet.
5. Målsättningen skall vara minst ett styrelsemöte per månad. Uppehåll kan göras under
sommarmånaderna.
6. Vid förhinder eller då ordinarie ledamot avgår före mandattidens utgång inträder
suppleant i dennes ställe i den ordning de är valda.
7. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom
styrelsen.
8. Styrelsen är beslutsmässig när majoriteten av ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst

§ 4. Valberedning
1. Valberedningen består av 2 ledamöter väljs för en tid av 2 år. Ledamöterna avgår växelvis
vartannat år.
2. Valberedningen skall, senast en månad före årsmötet, till styrelsen anmäla förslag till
styrelsemedlemmar, att väljas på årsmötet.
3. Valberedningen bör beakta att bland föreslagna ledamöter bör finnas beredskap att åta
sig bl.a. kassörs- resp. sekreteraruppgifter.

§ 5. Revision
1. För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer föreningen på årsmötet
för en tid av två år 2 revisorer vilka avgår växelvis vartannat år samt 2 suppleanter för en
tid av 1 år. Dessa inträder i den ordning de är valda.
2. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Räkenskaperna förs på ett års tid och skall
avslutas den 31 december. Bokslutet avlämnas till revisorerna senast 4 veckor före
årsmötet.
3. Revisorerna skall till årsmötet avge berättelse, vartill revisorerna skall kontrollera att
styrelsens beslut inte strider mot god sed eller föreningens stadgar och att föreningens
tillgångar icke upptagits över sitt värde samt att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för
styrelsen.
4. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2
veckor före årsmötet.

§ 6. Årsmöte
1. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen sammankallar till extra
föreningsmöte då den finner det nödvändigt eller när revisorerna eller då minst en tiondel
av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
2. Varje medlem äger en röst. Medlem äger rätt att rösta genom ombud med skriftlig
fullmakt. Vid votering skall ärende avgöras genom öppen eller sluten omröstning efter
beslut av mötet. Vid lika röstetal avgör lotten.
3. Motioner till årsmötet skall skriftligen inlämnas till styrelsen före årsskiftet. Motioner
skall tas upp i kallelsen till årsmötet.
4. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara utsänd minst 14 dagar före mötet.
5. Beslut av betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om det inte finns med
i kallelsen till årsmötet.
6. Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
7. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) Mötets öppnande.
2) Fråga om mötet utlysts i laga ordning
3) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4) Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll, tillika rösträknare
5) Fastställande av röstlängd.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse.
7) Revisorernas berättelse.
8) Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
9) Beslut av arvoden för kommande års styrelse och revisorer.
10) Beslut om årsavgiften för föreningens medlemmar.
11) Val av ordförande för föreningen och dess styrelse.
12) Val av två till tre ordinarie ledamöter i styrelsen för två år samt förste, andre och
tredje suppleant.
13) Val av en revisor för två år och två revisorssuppleanter.
14) Val av en ledamot till valberedningen
15) Redovisning av tänkt verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
16) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17) Övriga frågor.
18) Mötets avslutande.

§ 7. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten
varav det ena skall vara ordinarie årsmöte och då krävs vid varje möte ¾ majoritet. I kallelse
till detta möte måste detta ärende vara omnämnt samt stadgar bifogas.

§ 8. Upplösning av föreningen
Endast föreningens styrelse kan till årsmötet föreslå att föreningen upplöses. Beslut om
upplösning måste fastställas på två, på varandra följande, föreningsmöten, varav det ena
skall vara årsmöte och det krävs att minst ¾ av de närvarande och röstberättigade
medlemmarna bifaller förslaget. I kallelse till detta möte måste detta ärende vara omnämnt
samt stadgar bifogas. Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar fördelas enligt
medlemmarnas beslut. Fartyg skall säljas inom Sverige. I första hand till förening som har
motsvarande inriktning. Historiskt material skall tillfalla lämplig arkivmyndighet.

