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§ 1 Syfte
Spårvägsmuseets vänner är en ideell förening med syfte att främja och stödja
Stockholms Spårvägsmuseums verksamhet.
§ 2 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas enskild eller juridisk person som vill följa föreningens
syfte och stadgar samt betalat medlemsavgift för verksamhetsåret.
Vid utträde eller uteslutning återbetalas ej medlemsavgiften.
Medlemskap ger ej tillträde till SLs eller dess operatörers anläggningar.
Hedersmedlem kan utses genom beslut på ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen.
Styrelsen kan utesluta medlem som motverkar föreningens syfte eller på annat sätt är
olämplig som medlem. Vid beslut om uteslutning krävs en enhällig styrelse.
§ 4 Föreningens firma och verksamhetsår
Föreningens firma tecknas enskilt av ordförande och kassör var och en för sig.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 3 Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen beslutar om användning och förvaltning av föreningens medel.
Styrelsen, suppleanter och revisor utses årsvis. Årsmötet skall utse
- ordförande och kassör samt tre till fem styrelseledamöter,
museets chef ingår alltid i styrelsen.
- två till fem styrelsesuppleanter
- en revisor och en revisorsersättare
Till styrelsemöten kallas även suppleanter,
dessa har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt om de inte ersätter ordinarie
ledamot.
Styrelsen äger rätt att adjungera nödvändiga personer till styrelsen.
Dessa personer har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt inom styrelsen.
Beslut på styrelsemöten fattas med enkel majoritet,
vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 5 Föreningsmöten
Årsmöte skall hållas senast den 31 maj.
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller då minst en tiondel av medlemmarna
skriftligt önskar detta.
Motioner skall vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast sju dagar innan mötet.
Styrelsen skall yttra sig över motioner till mötet.
Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte delges medlemmarna minst 14 dagar
innan mötet. Ärenden som avses i § 6 skall anges i kallelsen till mötet.
Röstberättigad vid årsmötet eller extra föreningsmöte är närvarande medlem som betalat
medlemsavgift för innevarande år innan mötet.
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§ 5 Föreningsmöten (fortsättning från föregående sida)
Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som avses i § 6,
vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Vid årsmöte skall följande behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
10. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och en revisorsersättare
12. Utseende av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgifter
14. Av styrelsen anmälda ärenden
15. Medlemsmotioner
16. Övriga informationsfrågor
17. Mötets avslutande
Vid extra föreningsmöte skall följande behandlas
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysning
5. Fastställande av dagordning
6. I kallelsen anmälda ärenden
7. Övriga informationsfrågor
8. Mötets avslutande
§ 6 Ändring av stadgar eller föreningens upplösning
För beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning krävs minst
2/3 dels majoritet vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie
årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta en tid av minst en månad.
Upplöses föreningen tillfaller föreningens samtliga tillgångar
Stockholms Spårvägsmuseum.

