
STADGAR FÖR JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET  (JS)

Fastställda på årsmötet 1995 03 06
Ändrade på årsmötet 1999 03 08

Ändamål §1

Järnvägssällskapet är en ideell förening, som har sin hemvist i Storstockholm 
och har till ändamål att främja intresset för järnvägar, främst genom 
modellbygge och annan därmed förenlig verksamhet.

Inträde §2

Medlemskap i Sällskapet kan vinnas av var och en som hyser intresse för 
järnvägar och modellbygge. 
Medlem intages i Sällskapet efter betald medlemsavgift.
Beslut, varigenom Medlemskap avslås, kan fattas av styrelsen.
Medlemmar uppdelas i följande kategorier:
Aktiva medlemmar 
Stödjande medlemmar och
Hedersmedlemmar
Till hedersmedlem kan den högt förtjänte person väljas som Sällskapet på 
årsmötet får förslag om av styrelsen.

Utträde §3

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall underrätta styrelsen om detta. 
Medlemmen anses därmed omedelbart ha utträtt ur Sällskapet.

Uteslutning §4

Medlem i Sällskapet får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att 
medlemmen försummat att till Sällskapet betala stadgade avgifter, motarbetat 
Sällskapets verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat Sällskapets 
intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
Beslut om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra 
sig inom viss av styrelsen angiven tid som skall vara minst fjorton (14) dagar.
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den 
uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslut. 
Detta skall inom fem (5) dagar från dagen för beslutet avsändas i betalt brev 
med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmöte som fattar ett avgörande 
beslut. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får Sällskapet inte  
kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
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 §5

Medlem:
 har rätt att deltaga på möten och andra sammankomster som ordnas för 

medlemmarna.
 har rätt till fortlöpande information om Sällskapets verksamhet.
 skall följa Sällskapets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning 

fattas av organ inom Sällskapet.

Avgifter §6

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet och som är 
avsedd för den kategori medlem tillhör.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Styrelsen §7
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för 
Sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:
 att tillse att för Sällskapet bindande regler iakttas.
 att verkställa av årsmötet fattade beslut.
 att planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet. 
 att ansvara för och förbättra Sällskapets materiel.
 att förbereda årsmötet.

 §8

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och högst två (2) 
ledamöter samt minst en (1) och högst fem (5) suppleanter.

§9

Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i 19§ 
av sällskapets medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång 
inträder suppleant.
Styrelsen utser inom sig de befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild medlem som adjungerad ledamot om så är 
nödvändigt och endast fram till nästföljande årsmöte.

§10

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.
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§11

Styrelsen sammanträder minst tre (3) gånger per år när ledamot så kräver. 
Styrelsen är beslutsmässig om tre (3) ledamöter är närvarande varav två(2) är 
ordinarie.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i 
protokollet.

§12

Ordföranden är Sällskapets officielle representant. Ordföranden leder 
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Sällskapets 
stadgar som övriga för Sällskapet bindande regler och beslut efterlevs. 
Har ordföranden förhinder träder annan ledamot in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens 
bestämmande.

§13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar helt kalenderår 
från 1/1 – 31/12.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet 
nästföljande år.

Revision §14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, årsmötets 
och styrelsens protokoll, medlemsförteckning och de övriga handlingar som 
revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär, samt när det gäller 
revisionen av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret senast en månad 
före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för de 
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast fjorton (14) dagar före årsmötet.

Befogenheter §15

Styrelsen fastställer i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt de 
befogenheter som styrelseledamöter har.
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Möten §16

Ordinarie möten med Sällskapet hålls:
 årsmöte före mars månads utgång.
 medlemsmöte när så erfordras.

Styrelsen bestämmer tidpunkt för möte.
Kallelse till årsmöte kungörs senast tre (3) veckor före mötet genom utskick till 
medlemmarna.

§17

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till Sällskapet samt 
hedersmedlemmar har rösträtt på möte. Den är personlig och får ej överlåtas 
på annan.

§18

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet.

Årsmöte §19

Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av justerare och rösträknare för mötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

det senaste året.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

året.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
9. Styrelsens förslag till kommande verksamhet samt förslag till budget för 

verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Val av: 

a. Klubbens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
b. Ledamöter för en tid av ett år.
c. Suppleanter för en tid av ett år.
d. Två (2) revisorer samt en (1) suppleant för en tid av ett år. 

Vid detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga!
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som inlämnats 

till styrelsen senast 20 dagar, dock för förslag till stadgeändring eller 
upplösning av Sällskapet, skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
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Extra möte §20

Styrelsen får kalla Sällskapets medlemmar till extra möte om sådant behövs. 
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med 
angivande av skäl skriftligen så begär eller när det för angivet ändamål begärs 
av minst en tiondel av Sällskapets medlemmar. Undlåter styrelsen att kalla till 
möte får de som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse samt dagordning för extra möte kungörs på samma sätt som för 
årsmöte (se §16).

§21

Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet på sådant möte gäller vad 
som sägs i 17 och 18 §§.

Beslut och omröstning §22

Beslut fattas med acklamation (JA- eller NEJ-rop) eller efter omröstning 
(votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i 23§ båda nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 
frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna valsedlar om medlem så 
begär.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som 
biträds av ordförande vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte det 
avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.
Beslut bekräftas genom klubbslag.

Stadgefrågor §23

Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa Sällskapet. 
I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. 
Förslag till stadgeändring eller upplösning av Sällskapet skall delges 
medlemmarna i samband med årsmöteskallelse.

§24

Beslut om upplösning skall med bestyrkta avskrifter av styrelsens och 
årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse med balans- och 
resultaträkningar skall omedelbart delges medlemmarna.
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§25

Modeller och verktyg som ej uttryckligen donerats till Sällskapet förblir de 
enskilda medlemmarnas egendom.
Vid eventuell rivning av banan skall dock gemensam rullande materiel, 
byggnader och dylikt, då så är lämpligen kan ske, erbjudas byggare eller 
donatorer.
Resterande tillgångar fördelas lika mellan vid upplösningen kvarvarande 
medlemmar.

§26

Varje aktiv medlem är skyldig att teckna privat ansvarsförsäkring, varjämte 
Sällskapet så långt möjligt genom försäkring skall skydda sig mot ansvar samt 
skada på egen egendom.

Utskrivna av Mats Wedberg 1999 03 10
Digitaliserad kopia av Ingemar Carleman 2016-02-16.
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