mfÖrSJ stadgar

§ 1 Namn
Föreningens namn ska vara »museiföreningen Örebro–Svartå järnväg – Svartåbanans vänner« förkortat mfÖrSJ. Föreningens säte skall ligga i någon av orterna
längs Svartåbanan.

§ 2 Ändamål och syfte
MfÖrSJ är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. MfÖrSJs syfte är
att bevara minnet av Svartåbanan samt de småbanor och andra transportsystem
som fanns i nära anslutning till den
att samla och vårda föremål, arkivalier, bilder, m.m. enligt ovan
att samla, bearbeta, presentera och sprida kunskap och information om Svartåbanan för allmänt bruk
MfÖrSJ ska verka för
att järnvägsmiljöer längs forna Svartåbanan bevaras och utvecklas i en kulturhistoriskt positiv riktning, om så är möjligt
att Svartåbanan skall återuppbyggas i ursprunglig sträckning så långt det är möjligt

§ 3 Medlemskap
Medlem blir den som betalat in årsavgiften och anmält sin adress till sekreteraren.
Härigenom godkänner medlemmen att mfÖrSJ får behandla medlemmens personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Årsavgift betalas kalenderårsvis. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Familj
betalar dubbel årsavgift. Ideell förening betalar dubbel årsavgift. Företag och övriga organisationer betalar femdubbel årsavgift. Föreningar, företag och organisa-
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tioner såsom medlemmar som juridiska personer, samt medlemmar, har en röst
vardera vid årsmöte och medlemsmöte. Ombuden utses av varje förening, företag
och organisation för sig och ombuden måste meddelas till styrelsen minst sju dagar före årsmötets hållande.
Styrelsen kan utse en medlem som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat för föreningen till hedersmedlem. Hedersmedlem är då befriad från årsavgift.
Medlem, som vill gå ur föreningen, ska anmäla detta till sekreteraren.
Medlem, som genom sitt agerande uppenbart skadar eller motarbetar föreningen
eller dess syften, kan uteslutas av styrelsen. Före sånt beslut ska medlemmen få
tillfälle att yttra sig på ett möte.

§ 4 Medlemsförmåner
Arrangemang som ordnas av föreningen står öppna för varje medlem. Medlem
har rätt att delta i föreningens organiserade verksamhet men är då skyldig att inordna sig i arbetet enligt ansvarig arbetsledares anvisningar.

§ 5 Föreningens organisation
Alla möten – årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten – är öppna för medlemmarna. Protokoll ska föras vid alla möten. Protokollen ska justeras och inom
två veckor göras tillgängliga för föreningens medlemmar. Protokollsreferat ska
publiceras på föreningens hemsida. Medlemsmotioner ska finnas hos styrelsen
senast en vecka före mötet. Styrelsen framlägger motionen samt eget yttrande
vid mötet.
Årsmötet är högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas innan maj månads utgång. Mellan årsmötena svarar styrelsen för den omedelbara ledningen. Verksamhetsåret följer kalenderåret.
Kallelse till årsmöte ska utgå till varje medlem per brev eller e-post senast två
veckor före mötet. Kallelser skall innehålla möteshandlingar som dagordning, valberedningens förslag, motioner med mera.
Medlemsmöte ska hållas då styrelsen eller minst tio procent av medlemmarna
önskar det. Medlemsmöten annonseras på hemsidan senast två veckor före mötet
och ska innehålla dagordning, motioner m.m. Endast närvarande medlemmar och
utsedda ombud har rösträtt vid medlemsmöte. Röstning sker öppet eller, om någon så begär, i sluten form. Mötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skjuts frågan upp till nästa möte.
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§ 6 Årsmöte
Vid årsmötet behandlas det gångna årets verksamhet. Följande ärenden ska behandlas:
a) Val av ordförande för årsmötet
b) Val av sekreterare för årsmötet
c) Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera protokollet
d) Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
e) Genomgång av förra årsmötets protokoll
f) Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse
g) Föredragning av ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Val av ordförande för föreningen för ett år
j) Val av sekreterare för föreningen för två år
k) Val av kassör för föreningen för två år
l) Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av övriga styrelseledamöter
för föreningen för två år
m) Fastställande av antal suppleanter och val av suppleanter för föreningen för
två år
n) Val av två revisorer för föreningen för ett år
o) Val av valberedning och sammankallande för valberedningen för föreningen för
ett år
p) Fastställande av årsavgiften
q) Medlemsmotioner
r) övriga frågor

§ 7 Styrelsen
Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och det antal ledamöter som årsmötet utser. Antal ordinarie styrelsemedlemmar skall vara udda. Antal suppleanter skall vara minst två. Ordföranden väljs på ett år och övriga medlemmar av styrelsen väljs på två år på så sätt att
hälften väljs vid vartannat årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter kräver det. Styrelsen får ta beslut då mer än hälften av
ledamöterna är närvarande, dock minst tre styrelseledamöter. Omröstning sker
öppet. Mötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skjuts frågan upp
till nästa möte.
Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig under styrelsemöten, dock inte
rätt att delta i besluten.
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§ 8 Förvaltning, räkenskaper och revision
Föreningens egendom förvaltas av styrelsen. Styrelsen måste föra fullständiga räkenskaper vilket sammanförs i bokslut med kalenderår som räkenskapsår. Verksamhetsberättelse för året ska upprättas. Verksamhetsberättelse, bokslut och justerade protokoll ska lämnas till revisorerna tre veckor före årsmötet.

§ 9 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas: Museiföreningen Örebro–Svartå järnväg – Svartåbanans vänner (Firmatecknarens namn). Styrelsens ordförande och kassör äger
var för sig teckna föreningens firma.

§ 10

Kassan

Kassören sköter alla in- och utbetalningar, bidrag m.m. Föreningens plusgiro eller
bankgiro skall användas. Utbetalningar ska attesteras av ordföranden.

§ 11

Ändring av stadgar

Ändring av mfÖrSJs stadgar sker genom beslut på två medlemsmöten med minst
två månaders mellanrum. Vid respektive möte krävs 75 procents majoritet. Förslaget till ändrade stadgar ska göras tillgängligt för mfÖrSJs medlemmar senast två
veckor före medlemsmöte.

§ 12

Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses endast genom beslut vid årsmöte samt vid ett medlemsmöte tidigast två månader därefter. Vid respektive möte krävs 75 procents majoritet. Förslaget till upplösning av föreningen ska meddelas på samma sätt som till
årsmöte enligt § 5. Vid dessa möten fattas beslut om fördelningen av föreningens
tillgångar.

§ 13

Egendom och donationer

All föreningens egendom är för medlemmarna gemensam och får inte pantsättas
eller tas i mät för enskilda medlemmars gäld. Donationer till föreningen medför
inte automatiskt rättigheter som medlem om donatorn inte är medlem.

Ändringar
Under § 3 ändrades formuleringen »Årsavgift betalas löpande« till »Årsavgift betalas kalenderårsvis« genom beslut på årsmötena 2007-04-21 och 2008-04-05.
Under § 6 ändrades punkterna j-m och till § 7 lades formuleringen »Ordföranden
väljs på ett år och övriga medlemmar av styrelsen väljs på två år på så sätt att hälften väljs vid vartannat årsmöte« genom beslut på årsmötena 2015-04-11 och
2016-04-16.
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