STADGAR FÖR SÖRMLANDSAVDELNINGEN (lokalavdelning)
INOM SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET
2015-02-10
Antagna vid lokalavdelningens konstituerande möte 2015-02-10, godkända vid
Svenska Spårvägssällskapets årsmöte i Gävle 2015-04-11

§ 1.
Lokalavdelningens namn är ”Svenska Spårvägssällskapet, Sörmlandsavdelningen” och är en
ideell, kulturhistorisk, allmännyttig, partipolitiskt obunden förening. Lokalavdelningens
signatur är SSS-Sö. Lokalavdelningen skall ha sitt säte i Flens kommun.

§ 2. ÄNDAMÅL:
Lokalavdelningen har till syfte:






att verka i enlighet med Svenska Spårvägssällskapets ändamål och stadgar,
att samla lokaltrafikintresserade i Södermanlands län med omnejd
att understödja och driva historiska studier samt aktivt bidra till utvecklingen inom
lokaltrafiksektorn i Mälardalen utanför Stockholms län och Uppsala län.
att verka för och stödja museal spårvägstrafik samt därmed förenlig annan trafik vid
Museispårvägen Malmköping
att bidra till att renovera, förvalta och vårda museal trafikmateriel

MEDLEMSKAP
§ 3. INTRÄDE:
Medlem kan bli envar fysisk eller juridisk person som är medlem i Svenska
Spårvägssällskapet och till denna förenings styrelse anmält sig önska ingå i lokalavdelningen
samt erlagt eventuell lokalavdelningsavgift.
§ 4. HEDERSMEDLEM:
Lokalavdelningsmöte kan på förslag av styrelsen föreslå person till hedersmedlem i Svenska
Spårvägssällskapet. Beslut härom skall fattas enligt stadgarna för Svenska
Spårvägssällskapet.
§ 5. UTTRÄDE:
Medlem som önskar utträda ur lokalavdelningen gör skriftlig anmälan därom till styrelsen.
Medlem, som ej inom föreskriven tid erlagt årsavgiften, och/eller lokalavdelningsavgift, anses
ha utträtt.
§ 6. UTESLUTNING:
Styrelsen i lokalavdelningen kan föreslå uteslutning av medlem, som uppenbart motarbetar
sällskapets och/eller lokalavdelningens syften eller i övrigt är olämplig som medlem. Innan
medlem utesluts, skall denne beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning fattas av
Svenska Spårvägssällskapets styrelse.

§ 7. ÅTERBETALNING:
Vid utträde eller uteslutning återbetalas ej inbetald medlemsavgift.
ORGANISATION
§ 8. LOKALAVDELNINGSMÖTE:
Lokalavdelningsmöte är lokalavdelningens högsta beslutande organ. Alla lokalavdelningens
medlemmar har närvaro-, yttrande-, röst- och förslagsrätt vid lokalavdelningsmöte.
Lokalavdelningsmöte avhålles på tid och plats som styrelsen fastställer om
– styrelsen så beslutar
eller
– minst ¼ av alla medlemmar skriftligen så påkallar
eller
–
revisorerna så begär.
Till lokalavdelningsmöte kallas alla lokalavdelningens medlemmar.
Vid lokalavdelningsmöte skall åtminstone följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
Justeringsmännen är även rösträknare.
c. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. I kallelse angivna ärenden.
f. Övriga frågor som mötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
g. Mötets avslutande.
Vid lokalavdelningsmöte förs protokoll, vilket skall justeras av mötesordföranden jämte de av
mötet utsedda justeringsmännen. Justerat protokoll skall föreligga senast en månad efter
avhållet möte. En kopia av protokollet skall sändas till Svenska Spårvägssällskapets styrelse.

§ 9. ÅRSMÖTE:
Årsmöte, som är ett lokalavdelningsmöte, skall hållas årligen före mars månads utgång på tid
och plats som lokalavdelningens styrelse fastställer.
Vid årsmötet skall åtminstone följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande.
b. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
Justeringsmännen är tillika rösträknare.

c. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
d. Fastställande av dagordning.
e. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
f. Fastställande av balans- och resultaträkningar
g. Revisorernas berättelse
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Styrelsens förslag till årsmötet.
j. Motioner.
k. Beslut om styrelsens storlek (§ 14) och fastställande av eventuella kostnadsersättningar till
styrelsen och/eller suppleanter.
l. Val av ordförande och kassör
m. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
n. Val av två revisorer.
o. Val av valberedning.
p. Eventuella övriga val.
q. Fastställande av eventuell lokal årsavgift för nästa kalenderår.
r. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
s. Mötets avslutande.

§ 10. KALLELSE:
Kallelse till lokalavdelningsmöte sker skriftligen och skall avsändas senast 30 dagar före
mötet. Av kallelsen skall framgå styrelsens förslag till dagordning.

§ 11. MOTION – ENKEL FRÅGA:
Varje medlem äger rätt ställa motion. Sådan skall avfattas skriftligen och vara styrelsen
tillhanda senast 20 dagar före mötet. Styrelsen skall inför mötet avge yttrande över
motionen.
Medlem äger rätt att på mötet ställa enkla frågor till styrelsen eller annan person.

§ 12. OMRÖSTNING:
Omröstning sker med acklamation om ej annat begärs. Medlem äger rätt att begära sluten
omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottdragning. Beslut fattas med enkel
majoritet om ej annat stadgats.

Vid personval som ej kunnat förrättas med 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 får föreskriven majoritet förrättas
omval.
I omval deltar endast de kandidater som fick de två högsta röstetalen i första omgången.
Antalet kandidater får uppgå till högst det dubbla antal platser valet avser. Vid omval gäller
högsta röstetalet av antalet godkända röster.
Vid omröstning får endast medlem med giltigt medlemskap delta. Röst får ej lämnas via
fullmakt. Medlem äger endast en röst.

§ 13. STYRELSE:
Styrelsen är lokalavdelningens verkställande organ och väljs på årsmötet.

§ 14. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING:
Lokalavdelningsmöte/årsmöte väljer var för sig ordförande, jämnt antal 4-8 ledamöter samt
1-2 suppleanter i styrelsen. Styrelsen konstituerar sig vid det första konstituerande
styrelsemötet med vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter. Styrelsen
fördelar inom sig ansvar för de funktioner som vid varje tillfälle bedöms vara nödvändiga,
t.ex. för information, medlemskontakt, programverksamhet, historiskt arv.
Styrelseledamot och styrelsesuppleant skall vara medlem i lokalavdelningen.

§ 15. MANDATTID:
Föreningens ordförande väljs för en tid av ett år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av två år och halva antalet ledamöter för en tid av ett år. Härvid säkerställs att inte
hela styrelsen behöver omväljas samtidigt.
En suppleant i styrelsen väls för en tid av ett år; en suppleant väljs för en tid av två år
Två ledamöter i valberedningen för väljs för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
Avgår ordinarie ledamot under verksamhetsåret inträder en av suppleanterna i dennes ställe
som ordinarie ledamot. Antalet ordinarie ledamöter må dock ej understiga fyra. Antalet
suppleanter må ej understiga en.
Avgår ordföranden under löpande mandatperiod inträder vice ordföranden i dennes ställe till
dess att lokalavdelningsmöte utsett ny ordförande.
Skulle brist på ledamöter eller suppleanter uppkomma skall lokalavdelningsmöte efter
kallelse av styrelsen enligt § 8 och § 10 utse tillkommande ledamöter och/eller suppleanter
för respektive mandatperiod.

§ 16. STYRELSESAMMANTRÄDE:
Vid styrelsesammanträde förs protokoll, som efter justering skall vara tillgängligt för
lokalavdelningens medlemmar. De som utan reservation deltagit i ett beslut är ansvariga en
för alla och alla för en. Styrelseledamot, som inte deltagit i sammanträde, är inte ansvarig för
där fattade beslut.
Vid lika röstetal har sammanträdesordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför endast
om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Styrelsesuppleanterna skall alltid kallas till styrelsemöten. Suppleanter har närvaro- och
yttranderätt på styrelsemöten, men ingen rösträtt såvida de inte ersätter ordinarie
styrelseledamot.

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

§ 18. ÅRSAVGIFT:
Första året får konstituerande lokalavdelningsmöte besluta om eventuell
lokalavdelningsavgift.
Därefter gäller att lokalavdelningsavgift för visst år skall fastställs av lokalavdelningsmöte
året dessförinnan. Lokalavdelningsavgiften för visst år erläggs av medlem före februari
månads utgång.

§ 19. LOKALAVDELNINGENS FÖRVALTNING:
Lokalavdelningens styrelse har till uppgift:
-att utveckla verksamheten i lokalavdelningen
-att förvalta lokalavdelningens egendom
-att verka för och stödja museal spårvägstrafik samt därmed förenlig annan trafik vid
Museispårvägen Malmköping
-att understödja och driva historiska studier
samt aktivt bidra till utvecklingen inom lokaltrafiksektorn i Mälardalen utanför Storstockholm
och Uppsala.
- att ansvara för utgivningen av lokalavdelningens periodiska publikationer, eventuella andra
skrifter, avdelningens webbplats på Internet och därmed jämförliga medier inom den
museala och framtidsinriktade verksamheten,
- att föra räkenskaper, vilka skall sammanföras i bokslut med kalenderår som räkenskapsår.

Vidare skall en verksamhetsberättelse upprättas över verksamhetsåret. Samtliga handlingar
skall föreläggas årsmötet samt dessförinnan ha tillställts revisorerna minst 21 dagar före
årsmötet. Kopior av handlingarna skall sändas till Svenska Spårvägssällskapets styrelse.

§ 20. FIRMATECKNING:
Lokalavdelningens firma tecknas sålunda:
SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET
Sörmlandsavdelningen
Firmatecknare
Styrelsen tecknar lokalavdelningens firma. Styrelsen kan också på konstituerande möte utse
de styrelseledamöter som två i förening får teckna lokalavdelningens firma.

REVISION
§ 21. REVISORER:
Årsmötet utser en revisor, vilka har att granska lokalavdelningens förvaltning och
räkenskaper. Årsmötet utser också en suppleant för denne.
Revisor behöver ej vara medlem i Svenska Spårvägssällskapet.
§ 22. REVISIONENS INSYN:
Revisor skall äga tillgång till alla räkenskaper, justerade protokoll och andra handlingar.
Av revisor begärd upplysning angående räkenskaper och förvaltning får ej vägras denne.
§ 23. SÄRSKILD REVISION:
Om styrelsefunktionär avgår före verksamhetsårets utgång eller om omständigheterna i
övrigt så påkallar, skall revisionen omedelbart granska berörd förvaltning samt däröver
avgiva berättelse.
§ 24. REVISIONENS BEFOGENHETER:
Revisionen har rätt att vid behov sammankalla styrelse och allmänt möte. Revisionen skall på
varje årsmöte avge berättelse över sin granskning av det gångna verksamhetsåret.

