Stadgar för Museiföreningen Stockholm - Roslagens Järnvägar,
antagna på årsmötet 1974 - 02 - 24, senast uppdaterade vid årsmötet 2021- 07 - 03
§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Museiföreningen Stockholm - Roslagens Järnvägar (SRJmf) är en ideell förening, som har till uppgift att: bevara och dokumentera järnvägshistoria från Roslagen samt främja och bedriva järnvägsforskning i vid
mening,
- bevara järnvägsmaterial från i första hand Roslagsbanenätet
- bevara järnvägssträckan Uppsala Central – Faringe och driva den som museijärnväg, bevara dess
järnvägsmiljöer och fastigheter samt sörja för tillgången på för järnvägsdriften nödvändiga utrymmen.

§ 2. SÄTE
Föreningens säte är Uppsala.

§ 3. ORGANISATION
: 1 Föreningens verksamhetsorgan är:
a) årsmöte
b) styrelse
c) kommittéer och enskilda funktionärer för speciella frågor
d) järnvägsförvaltningens direktion
e) valberedning
f) revisorer

§ 4. FÖRENINGENS FIRMA
: 1 Föreningens firma tecknas av:
a) Styrelsen i förening
b) Styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening
c) Styrelsens vice ordförande och en styrelseledamot i förening
d Styrelsens ordförande eller vice ordförande eller styrelseledamot, ej i förening, rörande
teckningsrätter för löpande ärenden i bank och kreditinstitut.
e) Styrelsens ordförande eller vice ordförande eller styrelseledamot, ej i förening,
i ärenden såsom ansökningshandlingar och remissvar till kommun, region och
kulturinstitutioner.
: 2 Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

§ 5. MEDLEMSKAP
: 1 Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift och
inte uteslutits enligt § 6: 2. Medlem äger rätt att teckna medlemskap som "ungdomsmedlem" om dennes ålder
är under eller lika med fastställd åldersgräns. Årsmötet fastställer åldersgräns samt avgift.
: 2 I familj där en medlem erlägger full årsavgift äger övriga familjemedlemmar rätt att teckna medlemskap som
"familjemedlem" till fastställd avgift. Men är i övrigt likvärdigt med fullvärdigt medlemskap.
Familjemedlemskap berättigar ej till föreningens tidskrift eller meddelanden.
: 3 Medlem har att följa föreningens stadgar.

: 4 Person som gjort sig förtjänt därav, kan av styrelsen kallas till hedersmedlem. Styrelsens beslut skall vara
enhälligt. Hedersmedlem åtnjuter ständigt medlemskap och behöver ej erlägga medlemsavgift.
: 5 Årsmötet kan, på förslag av enskild medlem eller valberedningen, utse en hedersordförande på livstid som
extra medlem i föreningsstyrelsen utöver ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter.
Hedersordföranden har ej beslutsrätt, men vä1 förslagsrätt. Utsedd hedersordförande har rätt att avsäga sig
sitt uppdrag. Hedersordförande åtnjuter ständigt medlemskap och behöver ej erlägga medlemsavgift.
: 6 Beslut rörande föreningens verksamhet skall följas av alla medlemmar, vilka skall vinnlägga sig om att
bidraga till föreningens goda anseende.
: 7 Medlemsförmån omfattande fria resor på för allmänheten annonserade persontåg vid museijärnvägen, skall
beslutas av årsmöte inför nästkommande kalenderår.
: 8 Medlem har ej personligt ansvar för föreningens ekonomiska åtaganden. För föreningens skulder häftar
endast föreningens tillgångar, däruti inberäknat förfallna men ej gäldna avgifter.

§ 6. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
: 1 Medlem som ej erlagt årsavgift före den 1 mars anses ha utträtt ur föreningen.
: 2 Medlem som uppenbart skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften, kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen. Före sådant beslut skall vederbörande beredas tillfälle att yttra sig skriftligt. Beslut om uteslutning
sker skriftligen och är definitivt och med omedelbar verkan, dock kan styrelsens beslut upphävas av årsmötet.

§ 7. ÅRSMÖTET
: 1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
: 2 Ordinarie årsmöte hålles årligen under mars månad.
: 3 Extra årsmöte hålles när styrelsen så beslutar, eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar det skriftligen
fordrar. Styrelsen skall då kalla till extra årsmöte som skall hållas inom en månad.
: 4 Rösträtt vid årsmöte tillkommer endast närvarande medlemmar. Omröstning sker öppet, såvida ej annat
begärs varvid röstberättigade deltagares medlemskap ska kunna styrkas. Vid lika röstetal vid omröstning enligt
§ 7: 6 b - r skiljer lotten. I övrigt gäller den mening som årsmötets ordförande biträder.
: 5 Årsmötet är beslutför med närvarande medlemmar, under förutsättning av att den blivit behörigen utlyst.
: 6 Vid ordinarie årsmöte skall följande gälla:
- Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
c) Val av två justeringsmän.
d) Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
e) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt, resultat - och balansräkning.
f) Föredragning av revisorernas berättelse
g) Fråga om fastställande av bokslut och disposition av årets ekonomiska resultat
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

i) Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
j) Motioner från medlemmar till årsmötet
k) Presentation av årets budget
l) Val av styrelseordförande
m) Val av vice styrelseordförande
n) Val av två/tre styrelseledamöter
o) Val av två styrelsesuppleanter
p) Val av två revisorer
q) Val av två revisorsuppleanter
r) Val av valberedning bestående av tre ledamöter
s) Fastställande av nästkommande års medlemsavgifter och medlemsförmåner t) Övriga frågor till styrelsen
u) Avslutning
- Vid beslut om ansvarsfrihet enligt 7:6 h får ej ledamot av närmast föregående års styrelse deltaga. Vid val av revisorer och valberedning enligt 7:6 p - r, får ej ledamot av kommande års styrelse deltaga.
: 7 Extra årsmöte får endast behandla de frågor som extra årsmötet utlysts på. Vid extra årsmöte skall följande
dagordning gälla:
a) Extra årsmötets öppnande
b) Val av ordförande och sekreterare för extra årsmötet
c) Val av två justeringsmän
d) Fråga om extra årsmötet blivit behörigen utlyst
e) Ärenden varpå extra årsmöte utlysts
f) Avslutning
: 8 Ordförande resp. sekreterare enligt § 7: 6b och § 7: 7b får ej vara styrelseledamot.

§ 8. KALLELSE
: 1 Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Kallelsen
skall innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet. Handlingar till ordinarie årsmötet skall hållas tillgängliga
för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet på sätt som anges i kallelsen.
: 2 Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före extra årsmöte. Kallelsen
skall innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet samt uppgift om de ärenden varpå årsmötet utlysts.

§ 9. FÖRENINGSSTYRELSE
: 1 Föreningens styrelse är under tiden mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.
: 2 Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande och fem övriga ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter
skall vara två.
: 3 Styrelsen utses av årsmötet.
: 4 Ordföranden och vice ordföranden väljs var för sig för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Övriga
ledamöter väljes för en mandatperiod på två år och suppleanter för en mandatperiod på ett år.
: 5 Valet av de övriga ledamöterna skall ske så att halva antalet (2 respektive 3) väljes vid var och en av två på
varandra följande ordinarie årsmöten.
: 6 Styrelsen äger rätt att fatta beslut om förvärvande eller avyttrande av fast egendom.

: 7 Styrelsen äger rätt att utse kommittéer och enskilda funktionärer för speciella frågor.
: 8 Styrelsen utser järnvägsförvaltningens direktion.
: 9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.
: 10 För att styrelsen skall vara beslutför fordras att minst hälften av samtliga ledamöter eller för dem
tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid beslut fordras enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
: 11 Styrelsen äger rätt att till sammanträde adjungera funktionärer, andra medlemmar eller utomstående.

§ 10. PROTOKOLL
: 1 Vid årsmöte, styrelsesammanträde och sammanträde med järnvägsförvaltningens direktion skall protokoll
föras.

§ 11. MOTION
: 1 Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Inför årsmötet skall
styrelsen yttra sig över motionerna.

§ 12. RÄKENSKAPER
: 1 Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 13. FÖRVALTNING
: 1 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. Styrelseledamot kan dock till
protokollet anmäla sin reservation mot fattat beslut.
: 2 Styrelsen skall för det gångna året avge årsredovisning, omfattande verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.

§ 14. REVISION
: 1 Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer som utses av ordinarie årsmötet fram till
nästa ordinarie årsmöte. För revisorerna utses två revisorsuppleanter.
: 2 Styrelsen skall till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, protokoll,
räkenskaper och övriga handlingar senast den 1 mars.

§ 15. VALBEREDNING
: 1 Föreningens valberedning, bestående av tre ledamöter (varav en sammankallande), utses av ordinarie
årsmötet för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
: 2 Valberedningen skall till årsmötet framlägga förslag till de val som skall företagas enligt § 7: 6b, § 7: 6 l–q
och § 7: 7b.

§ 16. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
: 1 Materiel som är medlemmars personliga egendom, men som disponeras av föreningen, får förvaras i
föreningens disponerade utrymmen och/eller användas på föreningens anläggningar endast efter
godkännande från styrelsen. Styrelsen får delegera beslutsrätten till järnvägsförvaltningens direktion eller den
på platsen ansvarige.

§ 17. STADGEÄNDRINGAR
: 1 Ändringar av dessa stadgar sker genom beslut på årsmötet, varvid 3/4 majoritet fordras.
: 2 Om förslag till stadgeändring skall behandlas på ett årsmöte, skall detta framgå av kallelsen. Där skall också
framgå ändringarnas huvudsakliga innehåll. Det fullständiga förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna
senast 14 dagar före årsmötet på sätt som framgår av kallelsen.

§ 18. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
: 1 För upplösning av föreningen fordras beslut med 4/5 majoritet på ordinarie årsmötet och även på en extra
årsmöte som hålles tidigast två månader efter ordinarie årsmöte.
: 2 Vid upplösning skall föreningens tillgångar efter betalda skulder, genom beslut på extra årsmötet erbjudas
museum eller annan organisation, såvida ej annat följer genom ingångna avtal, överlåtelsehandlingar eller
motsvarande, som på ett betryggande sätt kan fullfölja bevarandet av föreningens egendom.
Finns det inte någon sådan organisation, skall materielen säljas och influtna medel användas till att stödja
järnvägshistorisk forskning eller för motsvarande ändamål
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidigare ändringar av stadgar har skett vid årsmötena 1981, 1983, 1988, 2000, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011
och 2012.

