STADGAR för FÖRENINGEN JÄRNVÄGSMUSEI VÄNNER 885001-2397
(antagna vid föreningens stiftande den 5 oktober 1985, samt ändrade 1989, 1993, 1995, 2003, 2008 och 2009)

§ 1 Ändamål
Föreningen Järnvägsmusei Vänner (JvmV) är en ideell förening, som har till ändamål att främja Järnvägsmuseets
verksamhet.

§ 2 Medlemskap
Enskilda och juridiska personer kan vara medlemmar i föreningen. Medlem skall erlägga årsavgift för kalenderår
enligt ordinarie stämmas beslut. Finns i familj fler medlemmar än en, kan avgift erläggas med en årsavgift, samt
för varje medlem därutöver, familjemedlem, en lägre avgift.
Enskild person som erlägger en engångsavgift av minst 20 gånger årsavgiften blir ständig medlem. Styrelsen kan
till ständig medlem utse person som gjort särskilda insatser för föreningen. Ordinarie stämma kan utse
hedersmedlem. Ständig medlem och hedersmedlem erlägger ej årsavgifter.
Styrelsen äger bestämma en tilläggsavgift till årsavgiften för medlemmar bosatta i utlandet, så stor att den täcker
de merkostnader som är förenade med betalning av årsavgift från utlandet, samt porto för föreningens utskick
dit.
Styrelsen kan utesluta medlem som grovt motverkat föreningens syfte. Medlemmen kan begära att beslutet
prövas av föreningens stämma.

§ 3 Medlemsförmåner
Medlem, utom familjemedlem, erhåller föreningens årsskrift SPÅR samt medlemsinformation.

§ 4 Stämma
Ordinarie stämma skall hållas årligen under mars eller april månad.
Styrelsen kan sammankalla extra stämma. Styrelsen skall även kalla till extra stämma om den får begäran om
detta av minst 10% av medlemsantalet vid senaste årsskiftet.
Kallelse till stämma skall sändas ut till medlemmarna senast 20 dagar före stämmodagen. Kallelse till stämma
skall innehålla dagordning, samt inför ordinarie stämma även styrelsens och revisorernas årsberättelser,
styrelsens förslag samt motioner.
Medlem kan väcka motion till ordinarie stämma. En sådan motion skall inlämnas till styrelsen senast
1 januari. Styrelsen skall med kallelsen bifoga eller informera om inkomna motioner.

§ 5 Ärenden vid ordinarie stämma
Ordinarie stämma skall behandla:
 val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för stämman,
 frågan om stämman blivit behörigen utlyst,
 styrelsens verksamhetsberättelse,
 revisorernas berättelse,
 beslut om fastställande av resultat- och balansräkning,
 ansvarsfrihet för styrelsen,
 frågor som av styrelsen hänskjutits till stämman,
 motioner till stämman,
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val av ordförande i föreningen
val av övriga styrelseledamöter
val av två revisorer samt två suppleanter för dessa,
val av valberedning om minst tre personer varav en sammankallande,
fastställande av årsavgifter för enskild respektive juridisk person och familjemedlemmar,
övriga frågor.

Val sker öppet om ingen vid stämman närvarande medlem yrkar på sluten omröstning.
Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.
Protokoll skall föras vid stämman.

§ 6 Styrelsen
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Gävle och bestå av minst 5 personer av stämman valda ledamöter,
inklusive ordförande. Styrelsen har rätt att kalla extra person vid speciella tillfällen.
Föreningens ordförande väljs av stämman för en period om ett år. Övriga styrelseledamöter väljs av stämman för
en period om två år. Val av styrelseledamöter sker växelvis, halva antalet varje år.
Om ledamot avgår ur styrelsen kan stämman genom fyllnadsval välja ny ledamot för återstoden av den avgångne
ledamotens valperiod.
Chefen för Järnvägsmuseet har rätt att utse en ledamot av styrelsen för Järnvägsmusei Vänner.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare Om skäl föreligger under pågående
mandatperiod kan styrelsen utse ersättare för dessa uppdrag.

§ 7 Styrelsemöten
Till styrelsens sammanträden skall kallelse utsändas. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter
är närvarande. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Varje ledamot i styrelsen, inklusive ordförande,
äger en röst. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 8 Ekonomi och förvaltning
Föreningens verksamhetsår skall vara 1 januari – 31 december.
Styrelsens protokoll överlämnas löpande till revisorerna.
Före utgången av januari skall styrelsen till revisorerna överlämnat styrelsens protokoll och avslutade
räkenskaper för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Föreningens tecknande
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. Teckningsrätten avser belopp på konton hos de banker
där föreningen har konton, samt för utbetalninghandlingar och försändelser på Posten.

§ 10 Stadgeändring och upplösning
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut härom kan fattas endast av ordinarie stämma. För beslut om
stadgeändring fordras 2/3 kvalificerad majoritet. Fråga om stadgeändring upptas till behandling under punkten
’frågor som av styrelsen hänskjutits till stämman’.
För upplösning av föreningen fordras att beslut härom träffas på två på varandra följande föreningsstämmor,
varav en ordinarie. Mellan de båda stämmorna ska ha förflutit minst två månader. Fråga om upplösning upptas
till behandling under punkten ’frågor som av styrelsen hänskjutits till stämman’ på dagordningen för ordinarie
föreningsstämma. För beslut om upplösning fordras 2/3 kvalificerad majoritet.
Vid beslut om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar överlämnas till Järnvägsmuseet.
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