Stockholm
Trekkers

1 av 5

STADGAR
för Stockholm Trekkers
Antagna av konstituerande möte den 20 februari 1997
I sin lydelse efterändringar av årsmötet den 2maj 1998.
Justerade på Årsmötet 17 december 2016

INLEDANDE BESTÄMMELSER
§1

Föreningen, vars namn är "Stockholm Trekkers", är religiöst och politisk obunden och arbetar
på ideell grund.
Föreningen ska vara ett forum för trekkers i syfte att sprida intresset för Star Trek, likväl
enmötesplats för likasinnade att mötas och umgås. Föreningens styrelse har säte i Stockholm.

§2

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden
mellan två årsmöten.

MEDLEMSKAP
§3

Medlem intages i föreningen av styrelsen. Då medlem antagits skall denne utan dröjsmål
erlägga den inträdesavgift som fastställts av årsmötet.

§4

Medlem som önskar upphöra med sitt medlemskap anmäler detta till styrelsens ordförande.
Medlem skall därmed anses ha lämnat föreningen.

§5

Medlem får uteslutas endast om medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till
föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Styrelsen beslutar om uteslutande. Omedelbar verkställelse.

§6

Medlem äger rätt att
1. delta i föreningens möten och aktiviteter
2. erhålla information om föreningens angelägenheter.

§7

Medlem skall
1. betala de avgifter som fastställts av årsmötet,
2. verka för föreningens sammanhållning och utveckling
3. följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av organ inom föreningen

§8

§ 8 Ständig medlem får utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Ständig medlem betalar en
engångsavgift som fastställs av årsmötet. Ständig medlem behöver inte betala årsavgift.
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Hedersmedlem får utses av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från alla avgifter.
En hedersmedlem får av årsmötet utses till titeln ”Admiral”. Denna titel får endast innehas av en
hedersmedlem i taget.
Hedersmedlemskap kan av återtas enligt samma förfarande som gäller i §5.
Omröstning gällande §9 måste ske slutet.

MEDLEMSMÖTEN
§10

Årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år.

§11

Styrelsen bestämmer datum och plats för årsmötet.

§12

Kallelse till årsmöte och extra möte sker skriftligen minst fyra veckor före mötets hållande.
Möteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.

§13

Den som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen får delta i mötet men ej utöva rösträtt
innan medlemmen fullgjort vad denne har eftersatt. Medlems rösträtt kan utövas genom
ombud. Ombud får ej företräda mer än en annan medlem.
Medlem får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av ärende,
vari denne själv äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

§14

Årsmötet och extra möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som
deltager i mötets beslut. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Omröstning
skall ske med slutna sedlar om detta begärs. Omröstning vid val skall alltid förättas med slutna
sedlar.
Som mötets beslut gäller den mening varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om inte
annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgörs valärenden av lotten
och övriga ärenden av mötets ordförande. Vid årsmöte och extramöte skall beslutsprotokoll
föras.
På årsmötet ska utses styrelse för föreningen. Styrelsen som utses av årsmötet ska bestå av minst
fem och som mest nio ledamöter, varav minst tre och som mest fem ordinarie ledamöter och
minst två och som mest fyra suppleanter.
På årsmötet ska ur de ordinarie ledamöterna av årsmötet utses Ordförande, Kassör och
Sekreterare. Årsmötet kan utse vice Ordförande att träda in i Ordförandens plats vid
styrelsemöte.
Ordförande roll är att leda styrelsen, sammankalla till möten, är tillsammans med kassören
firmatecknare och har huvudansvaret för styrelsens arbete.
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Kassörens roll är att ha hand de övergripande ekonomiska uppgifterna, förvalta
föreningensekonomiska tillgångar. Kassören ska, tillsammans med ordförande, vara
firmatecknare.
Sekreterarens roll är att protokollföra möten och se till att de arkiveras på lämpligt sätt. Även
beslutsom tas via andra vägar än möten ska dokumenteras på motsvarande sätt. Sekreteraren är
ävensamordnande för informationsflödet.
§15

Motioner och förslag till funktionärer för föreningen skall inlämnas senast två veckor före
mötesdagen på det sätt styrelsen föreskriver.

§16

Vid årsmötet förekommer följande ärenden.
1. Mötets öppnande
2. Medlemsupprop och fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justeringsmän)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av motioner inkomna till styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget, avgifter och ersättningar för nästföljande
verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
13. Mötets avslutande

§17

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs. Vidare är
styrelsens ordförande skyldig att kalla till möte när revisorerna, med angivande av skäl, så
kräver eller när för angivet ändamål så begärs av en sjättedel av föreningens medlemmar.
Underlåter styrelsens ordförande att inom två veckor kalla till möte, får den som begärt mötet
kalla till detta. Vid extramöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

STYRELSEN
§18

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska, inom ramen för dessa stadgar,
verka för föreningen och tillvarata föreningens intressen.
Styrelsen ska ha minst tre protokollförda möten under verksamhetsåret.
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Med möten i andra stycket menas muntliga möten inkluderande, men inte exklusivt inskränkt
till, sammanträden, telefonmöten och videosammanträden. Med möten menas i andra stycket
inte skriftliga möten.
§19

Styrelsens första styrelsemöte ska vara konstituerande och utse ansvariga för av årsmötet icke
utsedda funktioner.

§20 Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant fram till nästa årsmöte
som ordinarie ledamot. Ordningen för suppleants inträdande som ordinarie avgörs med val på
styrelsemöte. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen har rätt att adjungera ny
suppleant att ersätta den som inträtt som ordinarie ledamot.
Har fler än hälften av de av årsmötet utsedda styrelseledamöterna avgått måste styrelsen kalla
till ett nytt årsmöte. Kallelsen måste ske inom två veckor.
§21

Styrelsen sammanträder när ordföranden så bestämmer. Kallelse till styrelsesammanträde skall
ske skriftligen minst en veckor i förväg.
Ordföranden är skyldig att kalla till möte inom två veckor om mer än hälften av styrelsens
ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften är
närvarande. Utan hinder härav skall styrelsen anses beslutsmässig om samtliga ordinarie
ledamöter infunnit sig.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i tredje stycket
avgörasutan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Ledamot får inte taga befattning med angelägenhet i vilken denne har ett väsentligt intresse som
strider mot föreningens.
Vid sammanträde skall beslutsprotokoll föras.

§22

Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga
för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandes ställe om viceordförande är
utsedd. I annat fall skall den ledamot som varit ordinarie ledamot längst tid fullgöra de uppgifter
som ankommer på ordföranden. Om två ledamöter varit ordinarie ledamöter lika länge har den
äldste av dem företräde.

REVISION
§23

För kontroll av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes minst en revisor jämte
en suppleant. Dessa väljes för en tid av ett räkenskapsår.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna alla handlingar som revisorerna önskar ta del av, när
helstde så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret,
senast två månader efter räkenskapsårets slut.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senasteverksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före
årsmötet.
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STADGEFRÅGOR M.M.
§24

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Meningsskiljaktigheter beträffande
stadgarnas tolkning avgörs av styrelsen. Styrelsen skall tillse att dessa stadgar finns tillgängliga
för medlemmarna.

§25

Beslut om ändring eller upphävande av dessa stadgar fattas på årsmöte eller extramöte. För
beslut om ändring eller upplösning av dessa stadgar fordras beslut där två tredjedelar av de
avgivna rösterna biträder beslutet.

§26

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar till välgörande ändamål enligt årsmötets
bestämmande.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ( 2 maj 1998)
Detta beslut träder i kraft den 3 maj 1998. Bestämmelserna i § 20 skall tillämpas vid val av
styrelseledamöter vid 1998 års årsmöte.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ( 17 december 2016)
Dessa stadger träder i kraft den 17 december 1998 omedelbart efter motionens behandlande
på årsmötet den 17 december 2016.

