
Skåne-Smålands Järnvägsförening 
 

STADGAR 

 
§ 1 Benämningar 

1. Föreningens namn är "Skåne-Smålands Järnvägsförening". 

2. Föreningens signatur är ”SSJF”. 

 

§ 2 Syfte och verksamhet 

SSJF är en ideell förening med syfte att främja intresset för järnvägar och järnvägstrafik samt verka för 

bevarande av anläggningar, föremål och uppgifter av järnvägshistoriskt intresse, främst med anknytning till 

Skåne-Smålands Järnväg. 

SSJF:s verksamhet omfattar: anskaffning/insamling, renovering/redigering, underhåll och 

förevisning/publicering av anläggningar/föremål/uppgifter; forskning, utfärder, studiebesök och sammankomster 

mm. 

 

§ 3 Inträde, medlemskap och medlemsavgift 

1. Medlemskap i föreningen erhålls genom betalning av gällande medlemsavgift. 

2. Medlemskap kan erhållas av enskild person och företag/förening. 

3. Medlemsavgiften betalas av medlem efter personlig påminnelse före februari månads utgång. 

4. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet för det närmast följande kalenderåret. 

5. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. 

 

§ 4 Utträde 

1. Person som ej betalat gällande medlemsavgift enligt § 3, punkt 3 ovan, har utträtt ur föreningen när påföljande 

kalenderår inträder. 

2. Skriftlig anmälan om utträde gäller fr o m det datum anmälan kommit styrelsen tillhanda. 

 

§ 5 Uteslutning 

Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte och verksamhet. Innan medlem 

utesluts skall han/hon beredas tillfälle att yttra sig. För beslut om uteslutning krävs att minst två tredjedelar av 

styrelsens ledamöter röstar för detta. 

Beslut kan inom två månader överklagas till årsmöte, där det för definitivt beslut om uteslutning krävs att minst 

två tredjedelar av de närvarade röstberättigade medlemmarna röstar för detta. 

 
§ 6 Mötesformer och kallelse 

l. Möte där alla slags frågor och beslut kan förekomma är styrelsemöte och årsmöte. Formerna i stort för dessa 

möten, samt, kallelse av berörda medlemmar regleras av dessa stadgar. 

2. Arbetsmöte är möte där visst arbete för föreningen utförs. Arbetets uppläggning i stort och form för kallelse, 

anges av styrelsen som också utser arbetsledare. Jfr § 18.4. 

3. Medlemsmöte är annat möte än vad som nämnts under punkt 1-2 ovan. Inga beslut kan fattas på 

medlemsmöte, vars främsta syfte är att vara en möjlighet för medlemmarna att träffas. Form för kallelse anges 

av styrelsen som också utser arrangör. 

 

§ 7 Beslutande organ 

l. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

2. Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet sköts av föreningens styrelse. 

3. Styrelsens ordförande är också föreningens ordförande. 

 

§ 8 Årsmöte 

l. Ordinarie årsmöte skall hållas en gång varje år före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. 

2. Extra årsmöte sammankallas på tid och plats som styrelsen bestämmer under förutsättning att: 

a) styrelsen så finner lämpligt 

b) minst 15 medlemmar skriftligen, och med uppgivande av skäl, begär detta hos styrelsen. 

3. Protokoll skall föras vid årsmöte. 

 

§ 9 Kallelse till årsmöte 

l. Medlem kallas till årsmöte genom personlig kallelse, vilken skall utsändas senast fyra veckor före årsmötet. 

2. Med kallelsen ska följa en ärendelista. 

 
§ 10 Berättelser 

Styrelsens och revisorernas berättelser skall, på sätt som tillkännages i kallelsen till årsmötet, finnas tillgängliga 

för medlemmarna senast 10 dagar före det aktuella årsmötet. 

 



§ 11 Rösträtt vid årsmöte 

l. Rösträtt vid årsmöte tillkommer endast närvarande medlemmar som fyllt 16 år. Omröstning sker öppet, om 

inte annorlunda beslutas i varje enskilt fall. Omröstning skall ske med slutna sedlar, om någon begär det. 

2. Varje medlem har en röst, såväl fysisk som juridisk person. 

3. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall där stadgarna anger annat. 

4. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. 

5. Styrelseledamot eller suppleant för denne äger inte rätt att delta i val av revisorer eller dessas suppleanter, eller 

i beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 12 Ärenden vid årsmöte 

A.  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1.  Årsmötets öppnande 

2.  Val av årsmötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare 

3.  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

4.  Upprop och upprättande av röstlängd. 

5.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

6.  Revisorernas berättelse för det gångna året 

7.  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 

8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Propositioner 

10.  Motioner 

11.  Beslut om antal styrelseledamöter och antal suppleanter 

12.  Val av styrelseordförande, tillika föreningsordförande 

13.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter att inträda i turordning 

14.  Val av två revisorer och minst en suppleant 

15.  Val av valberedning, lämpligen med tre ledamöter. 

16.  Fastställande av medlemsavgift för det kommande kalenderåret 

17.  Övriga frågor 

18.  Årsmötets avslutande 

 

B. Vid extra årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Extra årsmötets öppnande 

2. Val av extra årsmötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare 

3. Fråga om extra årsmötet blivit behörigen utlyst 

4. Ärenden som angivits i kallelsen till det extra årsmötet 

5. Extra årsmötets avslutande 

 

3. Vid extra årsmöte får inga andra ärenden behandlas än de som angivits i kallelsen till mötet. 

 

§ 13 Motion till årsmötet 

Önskar medlem föreslå ordinarie årsmöte visst ärende, skall skriftligt förslag (motion) inlämnas till styrelsen 

senast den 31 januari. Styrelsen framlägger förslaget jämte eget yttrande vid årsmötet. 

 

§ 14 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

Senast fyra veckor före ordinarie årsmöte skall bokslut och styrelsens berättelse och protokoll för det gångna 

verksamhetsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall senast två veckor före årsmötet lämna 

sin berättelse till styrelsen. 

 
§ 15 Revision 

l. Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorer och suppleant(er) väljs för 

ett år, men kan omväljas. 

2. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte lämna berättelse över den verkställda revisionen, samt tillstyrka eller 

avstyrka beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

3. Styrelsen skall till ordinarie årsmöte lämna skriftligt yttrande över anmärkningar som framförts av revisorerna. 

 

§ 16 Styrelsen 

l. Styrelsen ska leda föreningens verksamhet mellan ordinarie årsmöten. 

2. Styrelsen skall ha minst 5 ledamöter och bestå av ordförande, sekreterare, kassör och minst 2 övriga 

ledamöter. Opersonliga suppleanter kan finnas. 

3. Styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter väljes så att hela styrelsen inte avgår samtidigt. 

Styrelseledamot kan omväljas för ny period. 

4. Om suppleanter finns inträder dessa i den turordning de valts av årsmötet. 
 

§ 17 Styrelsens sammanträde och beslutsmässighet 

l. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter så begär. Till sammanträde skall 

eventuella suppleanter kallas. 



2. Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden. 

3. Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter, varav en är föreningens ordförande eller 

sekreterare, är närvarande. 

4. Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall där dessa stadgar anger annat. Vid 

lika röstetal gäller sammanträdesordförandens röst. 

5. Styrelseledamot och suppleant är tillsammans med de övriga ansvarig för de beslut han/hon övervarit, om 

han/hon inte till protokollet låtit anteckna att han/hon har avvikande mening. 

 

§ 18 Verksamhetens ledning 

1. Styrelsen fördelar inom sig förekommande arbetsuppgifter. 

2. Styrelsen kan efter förslag från enskild medlem arrangera arbets- eller medlemsmöte om den anser detta 

befogat. 

3. Styrelsen kan för visst ärende till sig adjungera personer utanför styrelsen. 

4. Styrelsen kan i samråd med föreningens aktiva medlemmar utse befattningshavare, som inför styrelsen är 

ansvarig för viss del av föreningens verksamhet.  

Sådan befattningshavare får avgöra ärenden inom de ramar som anges av styrelsen. Befattningshavare får i 

styrelsen föredra ärenden, för vilka han/hon är ansvarig. 

 

§ 19 Tillhörighet 

1. Styrelseledamot och suppleant skall vara medlem. 

2. Vid årsmöte skall vid behov kontroll av de närvarandes rösträtt (betalat gällande medlemsavgift) kunna göras. 

3. Endast medlemmar har tillträde till visst möte eller verksamhet, om inte annat beslutats av styrelsen i varje 

enskilt fall. 

4. Styrelsen skall kontrollera att person som erhåller uppdrag i föreningen är myndig om detta är nödvändigt för 

uppdragets genomförande. 

 

§ 20 Stadgeändring och föreningens upplösning 

1. Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra 

följande årsmöten av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan årsmötena. 

2. Förslaget till stadgeändring eller om upplösning skall sändas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet. 

3. För stadgeändring och föreningens upplösning krävs beslut med stöd av minst två tredjedelar av de avgivna 

rösterna. 

 

Dessa stadgar är antagna av konstituerande föreningsstämma 1986 och förmodligen reviderade ett flertal gånger. 

De olika typsnitten i föreliggande maskinskrivna original antyder detta. Noteringar när dessa ändringar gjordes 

finns inte i stadgarna, men går antagligen att spåra i protokoll från föreningsstämmor. 

 

Stadgarna i denna form är enhälligt antagna vid extra föreningsstämma 2018-11-24 och vid ordinarie 

föreningsstämma 2019-03-30. 


