Stadgar för Järnvägssällskapet
Antagna vid årsmöte 2019 –xx –xx

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
 Föreningens namn är Järnvägssällskapet.
 Org.nr 802519-1753.
§ 2 MÅL OCH UPPGIFT
 Järnvägssällskapet är en ideell förening med ändamål att främja intresset för modelljärnvägar, främst
genom modellbygge och annan därmed förenlig verksamhet.
§ 3 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
 Järnvägssällskapets verksamhetsår och räkenskapsår löper under tiden 1 januari–31 december.
§4 STYRELSEN
 Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och högst två ledamöter samt minst en suppleant.
 Styrelsemöten skall hållas vid behov, dock minst tre gånger per år.
§5 TECKNING
 Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller om styrelsen så bestämmer av två
(2) styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.
§ 6 MEDLEMSKAP
 Medlem blir den som erlagt medlemsavgift.
 Medlem kan uteslutas om medlemsavgift ej erlagts inom föreskriven tid.
 Årsmötet kan utse hedersmedlemmar som befrias från avgift.
§ 7 FÖRENINGSMÖTEN
 Föreningsmöten hålls när så erfordras och kallelse ska ske senast tre veckor före föreningsmötet.
 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
 Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före årsmötet.
 Endast ärenden som upptagits i kallelsen får beslutas om vid årsmötet.
 Motioner som ska behandlas vid årsmöte ska ha inkommit till styrelsen senast
två veckor före mötet och göras tillgängliga för medlemmarna i god tid före mötet.
 Vid årsmöte ska följande punkter föredras
- Årsmötets öppnande
- Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare
- Val av rösträknare tillika justerare
- Fråga om årsmötets behöriga utlysande
- Fastställande av dagordningen
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk redovisning
- Revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av ordförande för en tid av ett år
- Val av två till fyra styrelseledamöter utöver ordförande för en tid av ett år
- Val av minst en styrelsesuppleant för en tid av ett år
- Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
- Val av valberedning för en tid av ett år
- Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
- Motioner och propositioner
- Mötets avslutande

§ 8 BESLUTSORDNING
 Vid årsmötet och föreningsmöten har varje närvarande medlem en röst.
 Medlem har rätt att vid frånvaro utse annan medlem till ombud, via signerad fullmakt, till årsmöte eller
föreningsmöte. Fullmakten kan gälla generellt för mötet eller för enstaka frågor.För styrelsebeslut krävs
minst tre röstberättigade styrelsemedlemmar. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
§ 9 STADGEÄNDRING
 Beslut om ändring av föreningens stadgar ska tas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav
det ena ska vara årsmöte. Mötena ska hållas med minst tre veckors mellanrum. För beslut om
stadgeändring fordras minst två tredjedels majoritet vid varje möte.
§ 10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
 Styrelsen kan initiera föreningens upplösning genom att kalla till föreningsmöte. Beslut om upplösning
fattas genom två tredjedels majoritet på mötet. I kallelsen till föreningsmötet ska styrelsen tydligt ange
att beslut om upplösning ska prövas samt även redovisa ett förslag på hur föreningens alla tillgångar ska
fördelas.
o Om inte annat beslut tas på föreningsmötet gäller följande:Modeller och verktyg som ej
uttryckligen donerats till föreningn förblir de enskilda medlemmarnas egendom.
o Vid eventuell rivning av banan skall dock gemensamt rullande materiel, byggnader och dylikt,
då så kan ske, erbjudas de som från början donerat det till föreningen.
o Resterande tillgångar fördelas lika mellan vid upplösningen kvarvarande medlemmar.
 Styrelsen ansvarar för att konton och eventuella avtal avslutas.

