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§ 1 MÅLSÄTTNING    

Stockholms Ånglokssällskap, nedan kallat SÅS, är en partipolitiskt obunden ideell förening med säte i Stockholm och 

verksamheter i Västberga samt Katrineholm. Sällskapet har till syfte att verka för bevarande, upprustning och 

levandegörande av historiskt och kulturellt intressant järnvägsmateriel, främst med Stockholmsanknytning. 

Målsättningen är att bereda allmänheten och medlemmar möjlighet att uppleva resor och evenemang med 

järnvägshistorisk prägel, genom en levande verksamhet.  

§ 2 FIRMATECKNARE    

SÅS firma tecknas var för sig av ordförande, Vice Ordförande och kassör.     

§ 3 MEDLEMSKAP  

Medlemskap beviljas av styrelsen efter erläggande av årsavgift. Årsstämman bestämmer årsavgiften för fullt 

medlemskap och för familjemedlem. Familjemedlem har ej rösträtt på årsstämma. Utskick sker endast till 

medlemmar med fullt medlemskap. Medlemskap upphör automatiskt om årsavgift inte har betalats före 

årsstämman.     

§ 4 UTESLUTNING  

Styrelsen kan utesluta medlem som anses olämplig att tillhöra SÅS. Utgångspunkten skall vara att en medlem gjort 

märkbar skada på SÅS tänka verksamhet och målsättning samt relation till samarbetspartner eller annan förening. 

Även medlem som nyttjat SÅS verksamhet för eget syfte och vinning kan anses som olämplig. Innan sådant beslut 

fattas skall medlemmen ges tillfälle att inom en månad inkomma med ett yttrande. Styrelsen skall snarast efter det 

att ett sådant yttrande inkommit avgöra frågan. En medlem som uteslutits av styrelsen har rätt att skriftligen begära 

prövning av beslutet hos närmast påföljande årsstämma. För att styrelsens uteslutning då skall äga fortsatt giltighet 

måste minst 3/4 av de närvarande vid årsstämman rösta för styrelsens beslut.     

§ 5 STÄMMOR  

Årsstämman är SÅS högsta beslutande instans och skall hållas senast den 31 mars.  Utöver årsstämma kan styrelsen 

utlysa extra stämma då synnerliga skäl föreligger. Extra stämma får ej förläggas närmare årsstämma än 30 dagar. 

Kallelse till stämma ska ske skriftligen. Brevförsändelse eller e-postmeddelande med sådan kallelse skall vara 

poststämplad eller avsänt via e-post senast 21 dagar före stämman.  Vid stämma skall protokoll föras, som justeras 

av stämmans ordförande och justerare.  Inför årsstämman ansvarar styrelsen för att mötesdeltagarna erhåller 

dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse, motioner med styrelsens yttranden samt 

eventuella stadgeändringsförslag.  På en eventuell extra stämma ansvarar styrelsen för att mötesdeltagarna erhåller 

dagordning samt övriga för mötet nödvändiga handlingar.   

Vid årsstämma skall följande dagordning tillämpas:    

1) Beslut om stämmans kallande i stadgeenlig ordning.   

2) Godkännande av dagordning.   3) Val av funktionärer till stämman:       

a) Ordförande       

b) Sekreterare       

c) Två justerare, tillika rösträknare.   

4) Justering av röstlängd.   

5) Verksamhetsberättelse.    

6) Bokslut.    

7) Revisionsberättelse.    

8) Ansvarsfrihet för styrelsen.    

9) Stadgeändringsförslag   

 

 



10) Val av styrelse för kommande verksamhetsår:       

        Udda år:                

Ordförande  

Sekreterare 

Två övriga ledamöter 

      Jämna år: 

Vice ordförande                

Kassör               

Två övriga ledamöter   

11) Val av revisorer, och övriga förtroendeuppdrag.  

Revisor  

Revisorssuppleant  

Medlemmar med förtroendeuppdrag.  

12) Val av två ledamöter till valberedningen   

13) Inkomna motioner och styrelsens yttrande   

14) Fastställande av årsavgift   

15) Övriga omröstningar     

§ 6 MEDLEMSMÖTE   

Utöver årsstämman så skall det vid behov hållas medlemsmöten. På framställning av minst tio medlemmar är 

styrelsen skyldig att kalla till extra medlemsmöten. Till alla medlemsmöten skall skriftlig kallelse ske. Synnerliga skäl 

kan dock medge kortare tid. Vid medlemsmöten skall aktuella frågor inom föreningen diskuteras och programmen 

utformas så att de närvarande stimuleras att aktivera sig för den järnvägsmuseala rörelsen i allmänhet och 

föreningen i synnerhet. Vid medlemsmöte skall protokoll föras.     

§ 7 MOTIONER  

Medlem har rätt att ställa motion till årsstämma. Motion skall vara skriftlig eller sändas till styrelsen som e-post eller 

brev, och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman.  Styrelsen skall verkställa utredning som motionen 

kan föranleda och avge yttrande inför årsstämma.  Förslag från medlem om stadgeändringar eller SÅS upplösande 

skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:a december för att sådana förslag skall kunna behandlas enligt §14 och 

§15.     

§ 8 OMRÖSTNINGAR (oförändrad)  

Omröstningar på stämmor och medlemsmöten skall vara öppna om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal 

gäller den mening som mötesordföranden biträder. Endast fullt betalande medlemmar äger rösträtt.  

§ 9 STYRELSE   

Styrelsen är SÅS verkställande instans och sammankallas av ordföranden. Styrelsen består av sju ledamöter som väljs 

på två års mandatperiod och är beslutsför då minst fyra av dessa är närvarande eller medverkar på annat sätt. 

Styrelsen äger även rätten att besluta genom e-postkonversation eller på liknande sätt, beslut skall dock 

protokollföras alternativt att e-postkonversation sparas på lämpligt sätt. För att styrelsebeslut skall vara giltig fordras 

att minst fyra av närvarande ledamöter är ense. Vid styrelsemöten skall protokoll eller minnesanteckningar föras, 

vilka är officiella för SÅS medlemmar.     

§ 10 MEDLEMSBLAD och SOCIALA MEDIER  

SÅS skall tillhandahålla en webbaserad hemsida där fortlöpande information om SÅS verksamhet skall införas.  

Webbsidan skall skötas av en Styrelsen vald Redaktör, vilken väljs på årsstämman. SÅS utger ett medlemsblad 

(Regulatorn) vid behov. Utgivningen sker på Styrelsens uppdrag och utförs av den valda redaktören. Redaktören har 

till uppgift att redigera medlemsbladet och hemsidor i samråd med styrelsen. Medlemsbladet skall sändas till 

samtliga fullt betalande medlemmar samt institutioner, myndigheter och organisationer eller enskilda med vilka SÅS 

har samarbete eller som kan tänkas vilja gynna föreningen.     

  



§ 11 ARBETSERSÄTTNING 

Allt arbete, administrativt, praktiskt och vid trafiktjänst, som medlemmarna utför åt SÅS är frivilligt och oavlönat. 

Ersättning bör dock ges för direkta utlägg som gjorts på uppmaning av styrelseledamot eller ansvarig funktionär eller 

som i efterhand bedömts som nödvändig av styrelsen.     

§ 12 REVISION  

Den av årsstämman utsedda revisorn har rätt att ta del av styrelsens alla handlingar samt att utan rösträtt deltaga i 

och kalla till styrelsemöte samt att begära revision när så anses vara påkallat.  Styrelsen skall senast 30 dagar före 

årsstämma förelägga revisorn: verksamhetsberättelse, bokslut med verifikationer, försäkringsbesked, och andra 

värdehandlingar. Revisorn skall sända revisionsberättelsen till styrelsen före årsstämman.     

§ 13 DEPOSITIONER    

Materiel kan efter styrelsebeslut deponeras hos SÅS, varvid skriftligt avtal upprättas enligt allmänna regler. I avtalet 

skall klart anges: materielens ägare, att materielen har deponerats hos SÅS, hur materielen skall skötas och hur den 

får användas, liksom avtalets uppsägningstid, samt hur materielen avhämtas. SÅS styrelse kan upphäva en 

deposition om materielen ej anses vara till nytta för verksamheten eller ej i linje med SÅS målsättning. Den 

rättmätige ägaren bortforslar sin materiel på egen bekostnad.  I händelse av SÅS upplösning är det 

depositionsgivarens skyldighet att själv omhänderta sin materiel.     

§ 14 STADGEÄNDRINGAR 

För ändring av SÅS stadgar fordras att beslut tas på två på varandra följande stämmor, varav den ena skall vara 

årsstämma. För att ändringsförslaget skall antas måste minst 3/4 av de närvarande vid vardera stämman bifalla 

förslaget.     

§ 15 UPPLÖSNING  

Upplösning av SÅS kan endast ske genom beslut på två på varandra följande stämmor, vilka skall tillställas SÅS 

medlemmarna på samma vis som kallelse till årsstämma. För att upplösningsförslaget skall antas måste minst 3/4 av 

de närvarande vid vardera stämman bifalla förslaget.  Förslag till upplösning av SÅS skall senast 30 dagar före 

stämman tillställas medlemmarna. Även beslut om hur SÅS tillgångar skall disponeras efter upplösningen fattas på 

de stämmor där upplösningen beslutas. Vid avyttring av verktyg, byggnader och rullande materiel bör det museala 

värdet beaktas i första hand. Medlemmar i SÅS vid upplösningen, skall beredas möjligheten att genom bud förvärva 

verktyg, byggnader och rullande materiel.  


