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Föreningss tadgar

§l

Ändamå1

SVERIGES ÅllcsÅrsrÖRENING..,l har ti11 ändamål arr främja Ångbåts-
och Ångslupsintresset samt medverka ti11 umgänge och träffar för
att sprida Ångbåtsägandet och dess g1ädje genom att:

UPPRÄTTHÅLLA EN AKTUELL ÅNGBÅTS- OCH ÅNGSLUPSMATRIKEL.

VARA BEH.IÄLPLIG MED TEKNISK INFORMATION.

SAMLA ÅNCNÅTAR OCH ÅNGSLUPAR OCH DESS ÄGARE TII,L TRÄFFAR.

VERKA FOR ATT ÅNCMATSNTELEN HÅLLS 1 DRIFT.

VARA BEHJÄLPLIG MED MATERIELANSKAFFNING (BYTESBöRS).

§2

Medl emskap

l4edlem invä1jes av styrelsen efter dtirom gjord anmälan. Genom be-
slut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

Medlem som vil1 utträda ur SÅF gör anmälan därom ti11 styrelsen
och är därmed omedelbart skild från SÅF. Eventuellt ftirfallna av-

e gifter er1ägges enligt styrelsens bestämmande.

§4

Iledlem som icke i den ordning SÅF stadgar föreskrivna erlagt fast-
stä11d årsavgift, icke fö1jt ordningsföreskrifrer för SÅF e1ler
som eljest brutit mot dessa stadgar eller handlat mot hederns lagar,
kan av styrelsen utesluEas ur SÅF. Fråga om uteslutning får icke
företagas ti11 avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts ti11fä11e
att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 2 veckor) avgiva
yttrande i ärendet. Bes1ut om uteslutning skal1 med angivande av
orsaken delgivas vederbörande medelst skrivelse. Medlem som ute-
slutits av styrelsens beslut skal1 anses som utesluten under för-
utsättning att vederbörande ej inom 14 dagar efter det att veder-
bUrande fått de1 av beslutet, hos styrelsen skriftligen anmält
besvär över detsa[una.

Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie mtjte
som hål1es närmast besvärstidens utgång.
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Sida 2

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade
årsavgifter, åligger det styrelsen att återkal1a beslutet, om de
förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.
Sedan beslut om uEeslutning erhå11it bindande verkan, upphöra a1la
flirpliktelser mellan SÅF och den förutvarande medlerunen.

§5

Medl emsavgif ter

Medlem er1ägger en årsavgift faststä11d på ordinarie årsmöte, vif-
ken skall inbetalas till kassören eller dennes ombud på anmodan.
Avgiften skall vara inbetald til1 kassören före 31 maj.
Medlemskort får ej över1åtas eller utlånas.

Medlem får icke utan styrelsens medgivande el1er mötesbeslut rep-
resentera SÅF.

§7

Emblem

SÅF:s emblem är rektangulärt med röd och svart text på blå och
gu1 botten (vimplar) med grå bakgrund.

Föreniggsmärke (Rockmärke) 5,5 x 7,5, stickat.

Standar: Ovanstående emblem pfl' vit botten med kantbård i
gul dr arg .

§B

S tvre 1 sen

SÅF:s angeliigenheter handhas av en scyrelse, bestående av ord-
förande och fem övrlga ledamöter jämte två suppleanter. Supplean-
ter i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade
medlemmar.
Avgår styrelseledamot under mandatperioden, inträder en av supp-
leanterna såsom styrelseledamot mandattiden ut.
Ordförande och kassören vä1js på två år. Sekrererare, vice ord-
f örande och ledamot väl j s p:i två irr växelvis rned ordf tjrande och
kassören.

§9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är besluts-
mässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
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Slda 3

Styrelsen äger rätt att ka1la enskild medlem el1er annan person
t111 styrelsesammanträden. De kallade har förslagsrätt men ej röst-
rätt.

§10

Styrelsen ska1l verka för SÅF:s framåtskridande och tillvarata-
gande av SÅF:s intressen. Ordföranden är SÅF:s offlciella represen-
tant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars
efterlevnad. i ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i
hans stä11e. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens
ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid nedan angivna
ållgganden bara tillkomma sekreteraren och kassören.

Sekreteraren åligger att:

o föra och förvara protokoll över SÅF:s sammanträden och möten

o registrera och förvara inkommande skrivelser
o om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna utgående

skrivelser och förvara kopior ti11 dessa

o upprätta förs1ag til1 styrelsens årsberätte1se.

Kassoren allgger att:

o uppbära alla avgifter (anslag) samt verkstä1la alla utbetal-
uingar för SÄF

o föra fullständig kassabok över SÅF:s räkenskaper

o föra medlemsmatrickel över medlemmarna med angivande av adress,
telefonnurnmer, fördelsedatum och årtal

o föra inventarieförteckning, i vilken även införes av SÅF för-
värvade utmärkelser

o om styrelsen icke annorlunda bestämmer förvara dessa utmärkel-
ser

o ti11 betryggande belopp fiir säkra SÅF:s egendom.

§ ll

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

^ 
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Möten

Möten med SÅF hål1es dels som ordinarie årsmöte under Feb-mars,
dels som ordinarie möte Okt-Nov, dels som extra möte när så erfor-
dras.

Tidpunkt och plats för möten bestäromes av styrelsen.
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Sida 4

Ka1lelse ti11 ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 10 dagar
före mötet.

§ 13

Rösträtt tillkommer medleu, som erlagt förfa1lna avgifter och som
under iiret uppnår en ålder av Iägst 15 år. Rösträtt får ej utövas
med fullmakr.
Icke röstberättigad medlem har -vttrande och förslagsrätt.
Möte iir beslutsmässigt med det antal röstberättigade rnsdfgmmarl
som är närvarande, dock minst beslutsmässig styrelse och 5 med-
lemmar.

§14

Årsmöte

3

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två justeringsmän och rösträknare att jämte ordförande
justera protokollet.

Styrelsens verksamhets- och kassaberättelser.

Revisorernas berättelser

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
omfa t tar .

Va1 av ordförande tillika styrelsens ordförande och kassör
ftir en tid av två år.

Val av fyra ledamöter i styrelsen (Sekr och tre ledamöter)
för en tid av två år.

9. Va1 av två suppleanter i styrelsen för en tid av två år.

10. Val av två revisorer jämte två revisorsuppleanter för en tid
av två år.

11. Va1 av valberedning.

L2. Val av övriga funkEionärer.
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Sida 5

§ ls

S!4dggfg.fugr

Förs1ag om ändring av dessa stadgar eller om SÅF:s upplösning skal1
vara styrelsen tiI1 handa senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.
Sådant förs1ag får endast upptas til1 behandling vid ordinarie
årsmöte.

För godkännande av dylikt förs1ag erfordras beslut av minst 2/3
av vid mötet närvarande röstberättigade medlenmar, vid två på
varandra följande möten.

§ 16

Upplösning av föreningen

Fråga om föreningens upplösning kan endast upptas till behandling
på årsmöte.

För beslut om föreningens upplösning erfordras minst 3/4 röstmajori-
teL.

Beslut härom skall bekräftas vid ytterligare ett möte minst 2 måna-
der senare.

Sedan upplösning beslutas enligt ovan, avgör mötet, pii förs1ag av
styrelsen, hur föreningens egendom och handlingar skall hanteras.

§ 17

Dessa stadgar är anragna vid årsmöte LqBB-02-27.

t


