PROPOSITION OM NYA STADGAR
Bakgrund
Efter en proposition på årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att skapa nya stadgar. I
propositionen stod det: En förenings stadgar är det fundament som föreningen står på. De
nuvarande stadgarna har reviderats i flera omgångar under åren. Nu tycker vi att det är det dags
att uppdatera stadgarna så att de blir tydligare, modernare och enklare utan att förändra avsikten.

Förenkla ‐ Förbättra ‐ Förtydliga ‐ Förebygga
Med dom fyra förorden lämnar styrelsen detta förslag till uppdaterade och kommande stadgar för
Stockholm Trekkers. Vi anser att förändringen är behövligt för att ge föreningen ett underlag den
förtjänar för sin fortlevnad.
“Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.”
I förslaget har även tidigare beslut inkluderats och utryckta önskemål gått till mötes, kanske inte
till fullo men ändå, till mötes.

Förenkla
Det var grunduppgiften. Att göra stadgarna kortare, enklare, förståeliga och lite modernare

Förbättra
När vi började insåg vi att förenkla inte kan göras utan att tappa andemeningen från de
ursprungliga stadgarna och samtidigt möta sånt som behövs finnas med. Förbättringsbehovet var
tydligt.

Förtydliga
Motsägelser, ofullständigheter, otydlighet och beslutade förutsättningar som inte ens fanns på
plats var en hel del av det vi jobbat med. Som t.ex. våra olika medlemskap, styrelsens utseende och
förutsättning har lämnat en hel del att önska. Vi har även strävat efter att ha varje del bara på ett
ställe och att få stadgarna att vara tydliga på hur på sitt innehåll som stöd till de som har olika
styrelseuppdrag.

Förebygga
Egentligen den mest vitala punkten. Vi har haft två stora kriser som fört föreningen till gränsen av
upphörande. I nuvarande stadgarna ges inte förutsättningarna för hur styrelsen gör vad och när.
Vi vill att den delen ska vara tydligt och inte bli föremål för tveksamhet så Stockholm Trekkers kan
”live long and prosper”.

Noteringar till stadgarna för årsmötet den 2 mars 2019
§6 För att få ordning på de medlemsskapsformer som finns behöver vi specificera exakt vad dessa
innebär och vad som skiljer de åt.
§8 Om en medlem behöver uteslutas måste det ske på ett rättvist och säkert sätt. Styrelsen får
heller inte vara enväldig domare i ett sådant fall, utan ytterst är det årsmötet som avgör.
§9 För att föreningen ska ha en stabil ordning behöver vi definiera vad styrelsen är, hur den ska
vara sammansatt och vad som gäller om det av någon anledning blir problem med styrelsearbetet.
När en styrelse fungerar som den ska behövs inte den här paragrafen.
Erfarenheten har visat att det är när styrelsen inte fungerar som den ska som hela föreningen till
slut hamnar i fara. Om man redan från början har beskrivit vad som ska göras och hur det ska
göras om styrelsearbetet inte fungerar underlättar det att hantera problemen på ett långsiktigt sätt.
§11 På samma sätt som i §9 är ordning en förutsättning för att kunna göra rätt om situationen
skulle kräva det.
§12 De förändringar som har gjorts i stadgarna har krävt att det som tas upp på årsmötet har
behövt korrigeras.
§13 De senaste åren har föreningen genomgått en omstart. Detta har inneburit att lite friheter har
tagits med hänsyn till stadgarna. Dessa stadgar rustar oss bättre för framtiden. Nu ska de inte
behöva ändras.
I den här paragrafen hanteras också om den tragiska situationen skulle uppstå att upplösa
föreningen

STADGAR
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Stockholm Trekkers.

§2

Ändamål och verksamhet
Stockholm Trekkers är en ideell förening vars verksamhet är att främja intresset för Star
Trek i synnerhet och Science Fiction i allmänhet samt att vara en mötesplats för
likasinnade.

§3

Verksamhets‐ och räkenskapsår
Föreningens verksamhets‐ och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§4

Medlemskap
Till medlem kan antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Inträde sker vid betalning av årlig
medlemsavgift.

§5

Avgifter och medlems skyldigheter
Varje medlem, utom hedersmedlem, ska betala medlemsavgift, verka för föreningens
sammanhållning och utveckling samt följa föreningens stadgar och beslut.
Avgifternas storlek beslutas av årsmötet och gäller för nästkommande verksamhetsår.

§6

Medlemsformer & rabatter
Årsmedlemskap (har rösträtt vid årsmöte)
Bridge

Entréavgifter är inkluderade i medlemsavgiften.

Engineer

Entréavgift tillkommer utöver medlemsavgiften.

Medlemsavgift, för årsmedlemskap, som betalas i anslutning till eller efter
verksamhetsårets sista Trekdag gäller även för kommande verksamhetsår.
Dagsmedlemskap (har ej rösträtt vid årsmöte)
Cadett
Avgiften motsvarar ”Engineer” / planerat antal trekdagar och avrundas
uppåt till närmaste 10‐tal kronor. Entréavgift tillkommer utöver medlemsavgiften.
Hedersmedlem (har ej rösträtt vid årsmöte)
Årsmötet kan utse den som ʺpå betydande sätt främjat föreningens ändamål eller
verksamhetʺ till Hedersmedlem. Genom titeln är denne befriad från alla avgifter.
Admiral
Årsmötet äger även rätten att utse en Hedersmedlem till ʺAdmiralʺ. Titeln kan bara
innehas av en hedersmedlem i taget och gäller tills annan hedersmedlem utses till
Admiral.
Stödjande medlemskap (har ej rösträtt vid årsmöte)
Person som bidrar till föreningens ekonomi utan att få rätt till andra medlemsförmåner.
Har ej rätt att besöka trekdag. Stödjande medlemskap kan uppgraderas till andra
årsmedlemskapsformer genom fyllnadsinbetalning innan sista trekdagen för
verksamhetsåret.
Rabatter
Familj
Den som är under 18 år och där annan i familjen är över 18 år och har
årsmedlemskap erhåller 50 % rabatt på valt årsmedlemskap.

§7

Utträde
Utträde ur föreningen sker automatiskt vid utgången av det verksamhetsår som erlagd
medlemsavgift avser.

§8

Uteslutning
Skulle medlem eller hedersmedlem uppenbarligen bryta mot föreningens stadgar, skada
eller motarbeta föreningens intressen eller ändamål, kan denne, av styrelsen eller årsmöte,
uteslutas ur föreningen.
Av styrelsen utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet genom
att anmäla detta till styrelsen eller de på det senaste årsmötet utsedda justeringsmän eller
valberedning, inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till
medlem.

§9

Styrelsen
Årsmötet utser en styrelse som ska bestå av minst fyra ordinarie ledamöter och minst två
suppleanter.
Styrelsens mandat är mellan årsmöten.
Ur de ordinarie ledamöterna utses ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.
Ordförande och kassören tecknar föreningens firma var för sig.
Skulle styrelseledamot avgå inträder suppleant som ordinarie ledamot till nästa årsmöte.
Styrelsen har rätt att tillfälligt förordna ny suppleant.
Styrelsen har även rätt att adjungera person till styrelsen vid behov.
Har fler än hälften av de, av årsmötet utsedda, ledamöterna avgått ska extra årsmöte
utlysas. Kallelse till extra årsmöte måste ske inom 2 veckor från det att situationen
uppstått.
Styrelsen ska hålla minst 3 protokollförda styrelsemöten per verksamhetsår. Ordföranden
är sammankallande.
Styrelsen anses vara beslutsmässig med minst hälften av styrelsens ledamöter
närvarande.
Styrelsens beslut bestäms av flest röster. Vid lika antal röster har mötets ordförande
utslagsröst.

§ 10

Revisorer och årsredovisning
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utses en revisor på ordinarie årsmöte för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie årsmöte.
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast 31 januari året efter
räkenskapsåret är slut. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.

§ 11

Kallelse till årsmöte samt motioner
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till årsmöte ska innehålla uppgift om plats, datum,
tid och förslag till dagordning. Kallelse till årsmöte ska skickas till medlemmarna senast 4
veckor innan via e‐post.
Samma gäller för extra årsmöte.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet.
Inkomna motioner, styrelsens propositioner och årsredovisning ska vara medlem
tillgänglig på föreningens webbplats senast 2 veckor innan årsmötet.
Till extra årsmöte kan inte proposition eller motion lämnas.

§ 12

Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast 31 mars.
Röstberättigade är den medlem som innehar årsmedlemskap.
Beslut tas med acklamation om inte rösträkning begärs. Röstning sker med sluten
votering om rösträkning begärs. Undantaget om omröstningen gäller förändring av
stadgar eller upplösande av föreningen. I dessa två fall ska omröstning ske med sluten
votering.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.

Godkännande av röstlängden.

3.

Val av två justerare och tillika rösträknare.

4.

Frågan om kallelse till årsmöten skett i behörig ordning.

5.

Fastställande av dagordningen.

6.

Föreningens årsredovisning.

7.

Revisionsberättelsen.

8.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

9.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.

Fastställande av budget, medlemsavgift samt verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår.

11.

Behandling av inkomna propositioner och motioner

12.

Val av styrelse:
12a. Styrelsens ledamöter samt storlek på styrelse
12a. Ledamöter
12b. Suppleanter samt turordning
12c. Ordförande
12d. Vice ordförande
12e. Kassör
12f. Sekreterare

13.

Val av revisor

14.

Val av valberedning

15.

Övriga ärenden som anmälts vid punkten 5, Fastställande av dagordningen.

16.

Mötets avslutande.

Vid extra årsmöte utgår punkter 6‐11 och 15

§ 13

Förändringar av stadgar samt upplösning av föreningen.
Beslut om ändring eller upphävande av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning av föreningen fattas av ordinarie eller extra årsmöte.
För beslut om ändring eller upplösning av dessa stadgar, eller upplösande av föreningen
fordras beslut där två tredjedelar av de avgivna rösterna stöder beslutet. Beslut gällande
stadgarna eller föreningens upplösande måste ske med sluten votering.

Stadgarna är giltiga efter årsmötet 2 mars 2019 och upphäver tidigare stadgar.

