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§ 1 Ändamål 
Sveriges Ångbåtsförening har till ändamål att främja intresset för ångfartyg samt medverka 

till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje genom att: 

• Upprätthålla ett aktuellt ångfartygsregister. 

• Vara behjälplig med teknisk information. 

• Samla föreningens medlemmar och fartyg till träffar. 

• Verka för att ångmaterielen hålls i drift. 

• Vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs). 

• Hålla kontakt med berörda myndigheter och därigenom bevaka SÅF:s intressen. 

 

§ 2 Medlemskap 
Person som visar intresse för föreningens verksamhet kan bli medlem, genom att betala 

medlemsavgift i föreningen. 

Årsmöte kan på förslag av styrelsen utse hedersmedlem som då blir avgiftsbefriad. 

 

§ 3 Utträde ur föreningen 
Medlem som vill utträda ur SÅF anmäler detta till styrelsen och är därmed omedelbart skild 

från SÅF. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. 

Medlem som under kalenderåret inte betalat beslutad årsavgift enligt bestämmelserna i § 5, 

anses därmed ha utträtt ur SÅF. 
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§ 4 Uteslutning 
Medlem som inte följt ordningsföreskrifter på av SÅF anordnat möte eller brutit mot dessa 

stadgar kan av styrelsen uteslutas ur SÅF. 

• Beslut om kommande uteslutning ska med angivande av orsaken meddelas 

medlemmen skriftligt. 

• Medlemmen har upp till 4 veckor på sig att inkomma med skriftligt besvär. Tiden 

räknas från dateringen av styrelsens skrivelse. 

• Beslutet genomförs om medlemmen inte inkommit med skriftligt besvär inom 4 

veckor. 

• Inkommer medlemmen med skriftligt besvär ska ärendet tas upp på närmast 

kommande ordinarie årsmöte. 

 

§ 5 Medlemsavgifter 
Föreningens årsavgift för kommande år fastställas på ordinarie årsmöte. Olika avgifter kan 

fastställas för ungdom upp till 25 år enskild person respektive familj med adress i Sverige, 

medlem med adress utanför Sverige, organisationer och företag. 

Befintlig medlem ska betala sin årsavgift senast sista februari det kalenderår som avses. Den 

som blir ny medlem under årets sista kvartal anses har betalat årsavgiften även för det 

kommande året. 

 

§ 6 Representera SÅF 
Föreningens ordförande är SÅF:s officiella representant. Övriga styrelseledamöter har rätt att 

representera SÅF i enskilda frågor enligt den ansvarfördelning som gjorts inom styrelsen. 

 

Medlem får inte utan styrelsens medgivande eller mötesbeslut representera SÅF. 

 

§ 7 Styrelse, revisor och valberedning 
SÅF:s styrelse, revisorer och valberedning väljs vid ordinarie årsmötet och utgörs av: 

Styrelse:   Minst 5 (fem) högst 7 (sju) ledamöter 

Suppleanter:  2 (två) personer 

Revisorer:  Revisor 

  Revisorssuppleant 

Valberedning: Minst 2 (två) personer varav en sammankallande.  

 

Årsmötet utser ordförande. Övriga befattningar såsom vice ordförande, kassör och sekreterare 

utser styrelsen inom sig.  

Ordförande, revisor och valberedning väljs för en tid av ett år  

Övriga styrelsens ledamöter samt styrelsesuppleanter väljs för en tid av två år. Halva antalet 

väljs vartannat år. 

Avgår styrelseledamot under mandatperioden, inträder en av suppleanterna såsom 

styrelseledamot mandattiden ut. 
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§ 8 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska 

• Befrämja föreningen ändamål enligt dessa stadgar och tillvarata medlemmarnas 

gemensamma intressen. 

• Information och sprida kännedom om föreningen och dess verksamhet. 

• Verka för att möten för medlemmar och ångfartyg anordnas. 

• Föra medlems- och ekonomisk redovisning samt övriga erforderliga handlingar. 

• Gemensamt ansvara för föreningens medel och förvalta dem enligt stadgar och 

direktiv. 

• Utse funktionsansvariga inom föreningen. 

• Efter varje kalenderår avsluta årsredovisningen och upprätta årsbokslut samt senast 

sista februari ha dessa handlingar jämte protokoll tillgängliga för revisor. 

• Inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelse. 

 

§ 9 Firmatecknare 
Föreningen tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening, benämnt Firmatecknare 

Föreningens kassör och ordförande, benämnt Fullmaktstagare, äger var och en för sig rätt att 

teckna föreningens firma vid post- och bankärenden. 

 

§ 10 Funktionsansvariga 
Av styrelsen utsedda funktionsansvariga äger avgöra förekommande ärenden inom sitt 

ansvarsområde utifrån de gränser som anges av styrelsen. Styrelsen kan föreskriva 

organiserade samarbetsformer mellan utsedda funktionsansvariga och avgör vid varje tillfälle 

vilka funktionsansvariga som skall utses. 

 

§ 11 Styrelsesammanträden 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutmässig, då minst hälften av 

antalet ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsgivande röst om omröstning utfallit 

med jämt antal röster för alternativen. Suppleant har endast rösträtt om han deltar i ledamots 

ställe. 

Styrelsen kan adjungera annan person till styrelsesammanträden. De adjungerade har 

förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

§ 12 Möten 
Årsmöte hålls årligen, senast sista april. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möten. 

 

Kallelse till årsmöte utannonseras via sociala medier och medlemstidningen minst tre veckor 

före mötet. 

 

Årsmötets dagordning ska omfatta minst nedanstående punkter; 

  1 Mötets öppnande 

  2 Fråga om mötets behöriga utlysande 

  3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

  4 Val av två justeringsmän och rösträknare 

  5 Godkännande av fullmakter 

  6 Presentation av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse samt revisionsberättelse 

  7 Fastställande av kassaberättelse 

  8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

  9 Verksamhetsplan 

10 Inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut 

11 Fastställande av årsavgift för efterföljande år 

12 Fastställande av antal styrelseledamöter 

13 Val av ordförande för en tid av ett år 

14 Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
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15 Val av suppleant för en tid av två år 

16 Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av ett år 

17 Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande, för en tid av ett år 

18 Arvode och ersättningar 

19 Övriga ärenden 

 

För att beslut ska kunna fattas av årsmötet under punkten inkomna motioner, ska förslag i 

ärendet lämnas till styrelsen senast sista januari. Sådant förslag ska finnas med på kallelsen 

till årsmötet. 

 

Extra årsmöte 

Extra årsmöte utlyses av styrelsen när så erfordras. Kallelse till extra årsmöte tillsammans 

med föredragningslista utannonseras via E-post och sociala medier senast 14 dagar före extra 

årsmöte. På extra årsmöte får endast frågor upptagna på föredragningslistan behandlas. 

 

§ 13 Rösträtt Årsmöte Extra Årsmöte 
Varje medlem, som fyllt 15 år, har en röst. Frånvarande medlem kan utöva sin rösträtt med en 

undertecknad och bevittnad fullmakt varvid närvarande medlem får svara för en fullmakt. 

Icke röstberättigad medlem har yttrande och förslagsrätt. För att ha rösträtt skall innevarande 

årsavgift vara erlagd. 

Möte är beslutsmässigt om minst beslutmässig styrelse och 5 medlemmar är närvarande. 

 

§ 14 Stadgefrågor 
Ändring och tillägg av dessa stadgar kan endast göras efter beslut på två på varandra följande 

årsmöten varav ett kan vara ett extra årsmöte. Det skall vara minst två månader mellan 

årsmötena. Besluten ska bifallas av minst 2/3 av vid mötet röstberättigade medlemmar. 

Förslag om ändring av dessa stadgar ska vara styrelsen till handa senast 30 dagar före 

ordinarie årsmöte. 

 

§ 15 Föreningens upplösning 

• Fråga om föreningens upplösning kan endast tas upp till behandling på årsmöte. 

• För beslut om föreningens upplösning erfordras minst 3/4 röstmajoritet. 

• Beslut ska bekräftas vid ytterligare ett årsmöte minst två månader senare. 

Sedan upplösning beslutats enligt ovan, avgör mötet, på förslag av styrelsen, hur föreningens 

egendom och handlingar skall hanteras.  

 

Beslut om dessa stadgar 
Detta är en ändring av de stadgar som antogs vid SÅF:s extra årsmöte 2021-10-24. 

Förslag till ändring antogs definitivt på årsmötet 2022-04-02. 


