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SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET
STADGAR FÖR SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET, ÖSTGÖTAAVDELNINGEN
Antagna vid lokalavdelningsårsmöte 1987-02-07 och godkända av Svenska
Spårvägssällskapets årsmöte 1987-03-23.

§ 1. NAMN
Föreningens namn är ”Svenska Spårvägssällskapet, Östgötaavdelningen”.
§ 2. ÄNDAMÅL
Lokalavdelningen har till syfte:
•
•
•
•

Att verka som lokalavdelning till Svenska Spårvägssällskapet
att verka i enlighet med Svenska Spårvägssällskapets ändamål och stadgar
att samla lokaltrafikintresserade i Östergötlands län
att främja studiet av lokaltrafik, dess historia och utveckling, särskilt inom
Östergötland

MEDLEMSKAP
§ 3. INTRÄDE
Medlem i Östergötaavdelningen är endast den medlem i Svenska Spårvägssällskapet som
önskar ingå i lokalavdelningen och erlagt eventuell lokalavdelningsavgift.
§ 4. UTTRÄDE
Medlem, som önskar utträde ur Östgötaavdelningen, gör skriftlig anmälan till
lokalavdelningsstyrelsen. (Medlem, som ej inom föreskriven tid erlagt eventuell
lokalavdelningsavgift, anses ha utträtt.)
§ 5. ÅTERBETALNING
Vid utträde återbetalas ej inbetald lokalavdelningsavgift.
§ 6. UTESLUTNING
Lokalavdelningsstyrelsen kan utesluta medlem, som uppenbart motarbetar avdelningens
syften eller i övrigt är olämplig som medlem. Innan medlem utesluts, skall denne beredas
tillfälle att yttra sig.
ORGANISATION
§ 7. LOKALAVDELNINGSMÖTE
Lokalavdelningsmöte är Östgötaavdelningens 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
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– minst en fjärdedel av alla medlemmar eller minst 10 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 1 justeringsman 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 den
av mötet utsedda justeringsmannen. Justerat protokoll skall föreligga senast en månad efter
avhållet möte. En kopia av protokollet skall sändas till Svenska Spårvägssällskapets styrelse.
§ 8. 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 2 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.

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.
l.

Val av styrelse.
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m. Val av två revisorer.
n. Val av valberedning.
o. Eventuella övriga val.
p. Fastställande av eventuell årsavgift för nästa kalenderår.
q. Övriga frågor som årsmötet önskar behandla, anmälda under punkt d.
r. Mötets avslutande.
§ 9. KALLELSE
Kallelse till lokalavdelningsmöte sker skriftligen och skall avsändas senast 14 dagar före
mötet. Av kallelsen skall framgå styrelsens förslag till dagordning.
§ 10. MOTION – ENKEL FRÅGA
Varje medlem äger rätt ställa motion. Sådan skall avfattas skriftligen och vara styrelsen
tillhanda senast 7 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.
§ 11. OMRÖSTNING
Omröstning sker genom öppen omröstning om ej annat begäres. 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 öppen omröstning, 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 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 relativ majoritet.
Vid omröstning får endast medlem med giltigt medlemskap deltaga. Omröstning får ej ske
medelst fullmakt. Medlem äger endast en röst.
§ 12. STYRELSE
Styrelsen leder lokalavdelningens verksamhet.
§ 13. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och eventuella övriga funktionärer.
Styrelsefunktionär skall vara medlem i lokalavdelningen.
§ 14. MANDATTID
Styrelsens samtliga funktionärer utses av årsmötet för en tid av ett år i sänder. Avgår
styrelsefunktionärer under verksamhetsåret, väljer lokalavdelningsmöte ersättare för honom.
§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDE
Vid styrelsesammanträde föres protokoll, vilket är offentligt. De som utan reservation deltagit
i ett beslut, är ansvariga en för alla och alla för en. Styrelsefunktionär, som icke deltagit i
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sammanträde, är icke ansvarig för där fattade beslut. Vid lika röstetal har
sammanträdesordföranden utslagsröst.
Styrelsen är beslutsför endast om minst hälften av styrelsefunktionärerna, dock minst två, är
närvarande.
§ 16. TJÄNSTEMÄN:
Styrelsen äger för ett år i sänder tillsätta en eller flera personer för uppdrag. Dessa personer
har icke ställning som styrelsefunktionärer.

EKONOMI - FÖRVALTNING
§ 17. ÅRSAVGIFT
Eventuell lokalavdelningsavgift för nästkommande år fastställes av lokalavdelningens
årsmöte eller lokalavdelningsmöte. Lokalavdelningsavgiften erlägges av medlem före februari
månads utgång.
§ 18. LOKALAVDELNINGENS FÖRVALTNING
Lokalavdelningens egendom förvaltas av styrelsen. Styrelsen har att föra fullständiga
räkenskaper, vilka ska sammanföras i bokslut med kalenderår som räkenskapsår. Vidare skall
en verksamhetsberättelse upprättas över verksamhetsåret. Dessa handlingar ska föreläggas
årsmötet samt dessförinnan framläggas för revisionen minst 21 dagar före årsmötet.
§ 19. FIRMATECKNING
Lokalavdelningens firma tecknas sålunda:
SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET
Östgötaavdelningen
Firmatecknare
Styrelsen utser de styrelsefunktionärer och i övrigt de tjänstemän, som var för sig tecknar
lokalavdelningens firma.

REVISION
§ 20. REVISORER
Årsmötet utser två revisorer, vilka har att gemensamt granska lokalavdelningens förvaltning
och räkenskaper. Revisor behöver ej vara medlem i lokalavdelningen eller i Svenska
Spårvägssällskapet.
§ 21. 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.
§ 22. SÄRSKILD REVISION
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Om styrelsefunktionär avgår före verksamhetsårets utgång eller om omständigheterna i
övrigt så påkallar, skall revisionen omedelbart granska berörd förvaltning samt däröver
avgiva berättelse.
§ 23. REVISIONENS BEFOGENHETER
Revisionen har rätt att vid behov sammankalla styrelse och lokalavdelningsmöte. Revisionen
skall på varje årsmöte avgiva berättelse över sin granskning av det gångna verksamhetsåret.

ALLMÄNT
§ 24. ÄNDRING
För ändring av dessa stadgar erfodras likalydande beslut av två på varandra följande
lokalavdelningsmöten med minst 30 dagars mellanrum. Beslut skall fattas med minst ¾
majoritet av antalet avgivna godkända röster. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse.
Lokalavdelningsmötenas beslut om stadgeändringar skall sedan ställas Svenska
Spårvägssällskapets årsmöte som har att fatta det avgörande beslutet.
§ 25. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av lokalavdelning fattas som i § 24 säges, varvid dock ett möte skall
vara årsmöte. Upplösningsförslag skall bifogas kallelse. Vid upplösning tillfaller
lokalavdelningens tillgångar Svenska Spårvägssällskapet.
§ 26. TOLKNING
Vid tolkning av dessa stadgar gäller lokalavdelningsstyrelsens tolkning intill dess
lokalavdelningsmöte avgjort frågan. Dessförinnan skall Svenska Spårvägssällskapets styrelse
konsulterats. Vid tolkning av begrepp ”museal materiel” gäller Svenska Spårvägssällskapets
styrelses mening till nästkommande allmänna möte med Svenska Spårvägssällskapet.
§ 27. MUSEAL MATERIEL
Lokalavdelningen förtecknar fortlöpande all den materiel som är att anse som museal.
Förteckningen redovisas vid varje årsmöte.
Ingen materiel får tas från förteckningen utan att besluta om detta godkänts av allmänt
möte med Svenska Spårvägssällskapet.
Lokalavdelningen får inte avhända sig äganderätten till eller dispositionsrätt över museal
material utan att beslut om detta godkänts av allmänt möte med Svenska
Spårvägssällskapet.
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