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STADGAR FÖR
SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET
antagna första gången av Svenska Spårvägssällskapets årsmöte 1986-03-22 i Göteborg och andra gången av Svenska
Spårvägssällskapets budgetmöte 1986-12-06 i Stockholm, gällande fr.o.m. 1987-01-01.
Stadgarna har därefter ändrats 1998/1999, 2002/2003och 2009/2010. Denna version är giltig fr.o.m. 2010-04-17.

§ 1.
Svenska Spårvägssällskapet är en ideell, allmännyttig, partipolitiskt obunden förening. Svenska Spårvägssällskapets
signatur är SSS.

§ 2. ÄNDAMÅL:
Sällskapet skall samla intresserade av svensk lokaltrafik och främja studiet av lokaltrafik, dess historia och utveckling.
Sällskapet skall vidare ha till ändamål att äga och driva det Svenska Lokaltrafikmuseet.

MEDLEMSKAP
§ 3. INTRÄDE:
Medlem kan bli envar fysisk eller juridisk person. Ansökan om medlemskap ingives till styrelsen, som äger besluta i
ärendet. I ansökan kan angivas vilken eller vilka lokalavdelningar man önskar tillhöra.

§ 4. STÄNDIGT MEDLEMSKAP:
Ständigt medlemskap må vinnas efter styrelsens prövning. Avgiften är då för fysisk person tjugo gånger den ordinarie
avgiften per år för vuxen svensk medlem och för juridisk person tjugo gånger den ordinarie avgiften för stödjande
medlem.

§ 5. STÖDJANDE MEDLEMSKAP:
Företag, organisationer m.fl., vilka önskar stödja sällskapet ekonomiskt, må vinna medlemskap som stödjande medlem.
Årsavgiften är då tio gånger den ordinarie årsavgiften per år för vuxen svensk medlem.

§ 6. HEDERSMEDLEM:
Hedersmedlem
Allmänt möte kan på förslag av styrelsen utse person till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas med minst ¾-dels
majoritet.
Honnörserkännande
Instruktioner för andra former av honnörserkännanden fastställs på allmänt möte och gäller tills annat beslut fattas.

§ 7. UTTRÄDE:
Medlem, som önskar utträda ur sällskapet, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen. Medlem, som ej inom föreskriven tid
erlagt årsavgiften, anses ha utträtt.
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§ 8. UTESLUTNING:
Styrelsen kan utesluta medlem, som uppenbart motarbetar sällskapets syften eller i övrigt är olämplig som medlem. Innan
medlem utesluts, skall denne beredas tillfälle att yttra sig.
Uteslutningsbeslut kan överklagas av den uteslutne medlemmen till nästkommande möte. För fastställande av uteslutning
fordras 2/3 majoritet av på detta möte avgivna godkända röster.

§ 9. ÅTERBETALNING:
Vid utträde eller uteslutning återbetalas ej inbetald medlemsgift

§ 10. LOKALAVDELNING:
Önskar en grupp medlemmar, boende inom något geografiskt avgränsat område i landet, samla sig till ett närmare
samarbete, må där med styrelsens godkännande upprättas en lokalavdelning eller lokalklubb. Lokalavdelningens
verksamhet får endast avse frågor av lokal betydelse och i enlighet med sällskapets ändamål. Lokalavdelningens
verksamhet skall regleras av stadgar som är godkända av Svenska Spårvägssällskapets årsmöte. Lokalavdelning är egen
juridisk person.

§ 10 a. LOKALAVDELNING:
Lokalavdelningens verksamhet skall ledas av en lokal styrelse och får endast avse frågor av lokal betydelse och i enlighet
med sällskapets ändamål.
Lokalavdelningens verksamhet skall regleras av stadgar som är godkända av Svenska Spårvägssällskapets styrelse.
Lokalavdelning är egen juridisk person.

§ 10 b. LOKALKLUBB:
Lokalklubb får endast ha begränsad verksamhet av lokal betydelse i enlighet med sällskapets ändamål och leds av en
klubbmästare utsedd av Svenska Spårvägssällskapets styrelse, på förslag av klubbens medlemmar.
Lokalklubb får inte driva egen ekonomisk verksamhet eller göra några ekonomiska eller juridiska åtagande.
Klubbmästaren ansvarar, inför Svenska Spårvägssällskapets styrelse, för att verksamheten bedrivs enligt styrelsens
riktlinjer.
Lokalklubb kan ombildas till lokalavdelning efter beslut av Svenska Spårvägssällskapets styrelse.

ORGANISATION
§ 11. ALLMÄNT MÖTE:
Allmänt möte är sällskapets högsta beslutande organ. Alla sällskapets medlemmar har närvaro-, yttrande-, röst- och
förslagsrätt. För att mötet skall vara beslutsmässigt skall minst 40 medlemmar närvara. Allmänt möte avhålles på tid och
plats som styrelsen fastställer om
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styrelsen så beslutar eller
minst 30 medlemmar skriftligen så påkallar eller
revisorerna så begär.

Till allmänt möte kallas alla medlemmar.
Vid allmänt möte skall åtminstone följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är även rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigt avseende kallelse och närvaroantal.
d. Fastställande av dagordning.
e. I kallelse angivna ärenden.
f. Övriga frågor som mötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
g. Mötets avslutande.

Vid allmänt möte förs protokoll, vilket skall justeras av mötesordföranden jämte de av mötet utsedda justeringsmännen.
Justerat protokoll skall föreligga senast två månader efter avhållet möte.

§ 12. ÅRSMÖTE:
Årsmöte, som är ett allmänt möte, skall hållas årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.
Verksamhetsår är lika med kalenderår. Vid årsmötet skall åtminstone följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för mötet. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigt avseende kallelse och närvaroantal.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek och fastställande av reskostnadsersättningar till styrelsen.
l. Val av styrelse:
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Jämna årtal: Ordförande Sekreterare Minst en ledamot
Udda årtal: Vice Ordförande Kassör Minst en suppleant
m. Val av två revisorer och en suppleant.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår.
q. Fastställande av gällande instruktioner
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

§ 13. KALLELSE:
Kallelse till allmänt möte sker skriftligen och skall avsändas senast 80 dagar före mötet. Av kallelsen skall framgå styrelsens förslag till
dagordning.

§ 14. MOTION - ENKEL FRÅGA:
Varje medlem äger rätt (att) ställa motion. Sådan skall avfattas skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före
mötet. Styrelsen skall i god tid inför mötet avge yttrande över motionen till medlemmarna.
Medlem äger rätt att på möte ställa enkla frågor till styrelsen eller av styrelsen tillsatt tjänsteman

§ 15. OMRÖSTNING:
Omröstning sker medelst acklamation om ej annat begäres. Medlem äger rätt att begära sluten omröstning. Vid lika
röstetal avgöres frågan genom lottdragning. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats.
Vid personval som ej kunnat förrättas medelst acklamation fordras för att vara vald mer än hälften av de godkända
rösterna. Godkänd röstsedel skall uppta lika många namn som det antal mandat omröstningen gäller. Om ingen kandidat
erhåller föreskriven majoritet förrättas omval. I omval deltar endast de två kandidater som fick högsta röstetalen i första
omgången. Vid omval gäller högsta röstetalet av antalet godkända röster.
Vid omröstning får endast medlem med giltigt medlemskap deltaga. Omröstning får ej ske medelst fullmakt. Medlem äger
endast en röst.

§ 16. STYRELSE:
Styrelsen är Svenska Spårvägssällskapets verkställande organ.

§ 17. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING;
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt de övriga ledamöter som är nödvändiga för
styrelsens verksamhet, dock minst en och högst fem övriga ledamöter. Årsmötet skall även utse minst två och högst fem
suppleanter som tjänstgör i den ordning de är valda.
Styrelsens arbete och ansvarsfördelning skall regleras i en styrelseordning.
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§ 18. MANDATTID:
Samtliga styrelsefunktionärer utses av årsmötet för en tid av två år. Valet skall ske så att halva antalet ordinarie ledamöter
respektive suppleanter utses på varje årsmöte.
Avgår ordinarie ledamot under verksamhetsåret inträder en av suppleanterna i dennes ställe som ordinarie ledamot.
Antalet ordinarie ledamöter må dock ej understiga fem poster. På samma sätt får antalet suppleanter ej understiga en.
Avgår ordföranden under löpande mandatperiod inträder vice ordföranden i dennes ställe tills dess att allmänt möte utsett
ny ordförande.
Skulle brist uppstå på angivna poster får allmänt möte utse tillkommande ledamöter för respektive mandatperiod.

§ 19. STYRELSESAMMANTRÄDE;
Vid styrelsesammanträde förs protokoll, vilket är offentligt. De som utan reservation deltagit i ett beslut, är ansvariga en
för alla och alla för en. Styrelseledamot, som icke deltagit i sammanträde, är icke ansvarig för där fattade beslut. Vid lika
röstetal har sammanträdesordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför endast om minst fyra av dess ledamöter är
närvarande.

§ 20. TJÄNSTEMÄN:
Styrelsen äger för ett år i sänder tillsätta en eller flera personer för uppdrag. Dessa personer har icke ställning som styrelseledamöter.

§ 21. ÅRSAVGIFT:
I årsavgiften ingår en grundavgift till Svenska Spårvägssällskapet samt i förekommande fall en avgift till lokalavdelning.
Grundavgiften fastställes av föregående årsmöte. Årsavgiften erlägges av medlem före februari månads utgång.

EKONOMI – FÖRVALTNING
§ 22. SÄLLSKAPES FÖRVALTNING:
Sällskapets styrelse har till uppgift att enligt gällande styrelseordning:
förvalta Sällskapets egendom. I egendomsförvaltningen ingår att förteckna SSS museala materiel,
utveckla verksamheten i det Svenska Lokaltrafikmuseet,
på central nivå understödja och leda museala studier och aktivt följa och sprida kunskap om utvecklingen inom
lokaltrafiksektorn,
ansvara för utgivningen av Sällskapets periodiska publikationer i form av ”Meddelanden från Svenska
Spårvägssällskapet” och andra skrifter och därmed jämförliga medier inom den museala och framtidsinriktade
verksamheten,
föra fullständiga räkenskaper, vilka skall sammanföras i bokslut med kalenderår som räkenskapsår. Vidare skall
en verksamhetsberättelse upprättas över verksamhetsåret. Dessa handlingar skall föreläggas årsmötet samt
dessförinnan tillställas revisionen minst 30 dagar före årsmötet.

6 (7)

§ 23. FIRMATECKNING:
Sällskapets firma tecknas av styrelsen gemensamt och dessutom av ordförande och kassör i förening. Styrelsen kan utse
de styrelseledamöter och i övrigt de tjänstemän, som var för sig tecknar sällskapets firma i post- och bankärenden samt
löpande förvaltningsärenden vilka fastställts i gällande styrelseordning.

REVISION
§ 24. REVISORER:
Årsmötet utser två revisorer och en suppleant, vilka har att gemensamt granska Svenska Spårvägssällskapets förvaltning
och räkenskaper. Revisor behöver ej vara medlem i Spårvägssällskapet.

§ 25. REVISIONENS INSYN:
Revisorerna skall äga tillgång till alla räkenskaper, justerade protokoll och andra handlingar. Av revisor begärd upplysning angående
räkenskaper och förvaltning får ej vägras honom.

§ 26. SÄRSKILD REVISION:
Om styrelseledamot avgår före verksamhetsårets utgång eller om omständigheterna i övrigt så påkallar, skall revisionen
omedelbart granska berörd förvaltning samt däröver avgiva berättelse.

§ 27. REVISIONENS BEFOGENHETER:
Revisionen har rätt att vid behov sammankalla styrelse och allmänt möte. Revisionen skall på varje årsmöte avgiva
berättelse över sin granskning av gånget verksamhetsår.

ALLMÄNT
§ 28. STYRELSENS DISPOSITION AV MUSEIMATERIEL:
Förslag om att tillföra Sällskapet museifordon eller andra större musealt intressanta föremål skall av styrelsen underställas
allmänt möte för godkännande. Sällskapets styrelse äger rätt att hos Svenska Spårvägssällskapets lokalavdelningar och
Svenska Lokaltrafikmuseet deponera fordon och föremål ur Svenska Spårvägssällskapets samlingar. Sådana fordon och
föremål vilka anskaffats som rena arbetsredskap och föremål av reservdelskaraktär må även avyttras till annan mottagare.
Före avyttring alternativt utskrotning av nämnda fordon och föremål skall dessa dock först erbjudas SSS lokalavdelningar
vilka inom 60 dagar skall avge önskemål om övertagande. Denna procedur skall även iakttas då lokalavdelning avser att
utrangera fordon och föremål vilka ej ägs av SSS riksförening. Avser styrelsen att till annan mottagare än lokalavdelning
av SSS eller det Svenska Lokaltrafikmuseet deponera eller avyttra fordon eller föremål som ej är att betrakta som
arbetsredskap eller reservdel skall detta förslag underställas allmänt möte för godkännande. Eventuellt beslut om sådan
deposition eller avyttring kräver 3/4-dels majoritet. Styrelsen äger dock rätt att utan allmänt mötes godkännande deponera
fordon och föremål under kortare tid, dock max 6 månader, för tillfälligt utställnings- och/eller trafikverksamhet hos
annan part än hos SSS lokalavdelningar.

§ 29. ÄNDRING:
För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut av två på varandra följande allmänna möten, varav minst ett
årsmöte, med minst 90 dagars mellanrum. Besluten skall fattas med minst en majoritet av ¾ av antalet godkända röster.
Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse.
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§ 30. UPPLÖSNING:
Beslut om upplösning av Sällskapet fattas på sätt som i § 29 säges. Det allmänna mötet äger besluta om disposition av tillgänglig egendom. Upplösningsförslag skall bifogas kallelse.

§ 31. TOLKNING:
Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess allmänt möte avgjort frågan.
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