STADGAR FÖR STOCKHOLMS SKEPPSFÖRENING
1.

2.

3.

Föreningens målsättning.
a.

Stockholms Skeppsförening är en öppen och ideell förening med syfte att samla och entusiasmera
ägare till större fritidsfartyg i Stockholm.

b.

Föreningen skall verka för äldre fartygstypers bevarande i Stockholms stadsbild med råd och hänsyn
till ägarens egna önskemål.

c.

Föreningen skall tillvarataga medlemmarnas intressen vid förhandlingar i ärenden som rör
föreningens verksamhetsområde. Föreningen kan även på enskild medlems begäran, driva sådan fråga
som har allmänt intresse för föreningens övriga medlemmar.

d.

Föreningen skall verka för utbildning och information av och emellan medlemmarna i frågor av
gemensamt intresse.

e.

Föreningen skall värna om miljön. Detta skall göras så att föreningen av medlemmar, allmänhet och
avtalspartner uppfattas som pådrivande i miljöfrågor.

Medlemskap och medlemsfartyg.
a.

Var och en som intresserar sig för föreningens målsättning kan bli medlem. Medlem erlägger av
årsmötet fastställd medlemsavgift.

b.

Fartyg, tillhörigt medlem i föreningen, kan efter ansökan och besiktning upptas i föreningens
fartygsrulla såsom Medlemsfartyg. Styrelsen äger rätt att utfärda särskilda regler för medlemsfartyg i
föreningen.

c.

Årsmötet, kan efter förslag från styrelsen, besluta att utse hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad
från medlemsavgift.

d.

Medlem, som ej erlagt ålagda avgifter, ej följer föreningens stadgar eller skadar föreningens
målsättning, kan uteslutas av styrelsen. Likaså kan styrelsen utesluta medlem med medlemsfartyg om
medlemmen åsidosätter förbindelse för medlemsfartyg eller andra föreskrifter.

e.

Uteslutning av medlem som hyr kajplats genom föreningen innebär att medlemmens eventuella fartyg
avvisas från kajen. För medlem som hyr genom annan än föreningen innebär uteslutning att
hyresvärden informeras.

f.

Vid fråga om uteslutning skall styrelsen fatta beslut med 2/3 majoritet. Uteslutning skall föregås av
skriftlig varning vilken skall uppta aktuella brister samt fastställd tidsfrist för att åtgärda bristerna.

g.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 28 dagar, fått
tillfället att yttra sig över den skriftliga varningen samt de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. (Medlemmen anses ha tillfälle att yttra sig fr o m tredje vardagen efter att
information om att medlemskapet ifrågasätts skickats till henne/honom med rekommenderad post.)
Medlemskap är öppet för alla som intresserar sig för föreningens målsättning. Medlem erlägger av
årsmötet fastställd medlemsavgift

Styrelse, funktionärer och revisorer.
a.

Styrelsen består av minst 5 ledamöter. Dessa utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör samt så många ledamöter som årsmötet anser nödvändigt.. Styrelsens inre arbete samt
teckningsrätt regleras av särskild befattningsbeskrivning som godkänts av årsmötet. Samtliga
ledamöter väljs på årsmötet för två år. Val bör tillgå på så sätt att ordförande och kassör avgår växelvis
med vice ordförande och sekreterare.

b.

Föreningens funktionärer är t ex kajansvarig, besiktningsman, klubbmästare samt övriga personer
som årsmötet eller styrelsen anser nödvändiga för föreningens verksamhet. Samtliga funktionärer
väljs av årsmötet på två år i taget. Funktionär kan även väljas in som ledamot i styrelsen.

c.

Till föreningens revisorer väljs en ordinarie och en suppleant. Dessa väljs på två år och avgår
växelvis.
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d.
4.

5.

Fyllnadsval kan tillgripas för styrelse och funktionärer på allmänt medlemsmöte.

Möten, kallelser och rösträtt.
a.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

b.

Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars.

c.

Kallelse till årsmöte skall ske per post och vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Om förslag till stadgeändring eller annan av styrelsen förberedd allmän fråga skall behandlas på
årsmötet, skall information medsändas kallelsen.

d.

På årsmötet skall förutom övriga ärenden följande punkter behandlas: verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse fråga om styrelsens ansvarsfrihet, val av
styrelseledamöter val, av funktionärer, val av revisorer jämte ersättare fastställande av arvoden
fastställande av avgifter

e.

För beslut av årsmöte krävs enkel majoritet. Rösträtt tillkommer varje enskild medlem med en röst. I
frågor som strikt berör fartygsägande medlem äger endast de rösta som enligt föreningens fartygsrulla
innehar sådant fartyg. Om tveksamhet råder beträffande sådan fråga, är styrelsens uppfattning
utslagsgivande.

f.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid dennes frånvaro av vice ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot
en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Över alla styrelsemöten skall föras protokoll.

g.

Styrelsen har rätt att inom sig utse ett verkställande utskott.

STADGEÄNDRING
a.

Ändring av föreningens stadgar kan ske på årsmöte om:
I.

kallelse därtill skett i vederbörlig ordning

II. kallelsen innehållit uppgift därom
III. beslut fattas med minst 2/3 majoritet.
6.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
a.

Föreningen kan upplösas om minst två på varandra följande allmänna möten, varav ett årsmöte,
beslutar så. Föreningens tillgångar överförs till Sjöräddningssällskapet. Föreningens arkiv överlämnas
till Statens Sjöhistoriska museum.
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