
SÄLLSKAPET S/S TRAFIKS VÄNNER 

STADGAR 
för Sällskapet S/S Trafiks Vänner, senaste ändringar antagna första gången på 
årsmötet 2008-06-12 och andra gången på extra årsmötet 2009-02-03. 

§ 1 
Sällskapet S/S Trafiks Vänner, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden söka 
bevara i första hand ångaren TRAFIK som ett levande skeppstekniskt och 
kulturhistoriskt minne från en svunnen trafikepok samt främja intresset för denna 
trafikkultur. Sällskapets hemort är Hjo. 

§ 2 
Enskilda, företag, organisationer och liknande, vilka önskar stödja Sällskapet, må 
vinna medlemskap. Utträde anmäles skriftligt till styrelsen. Medlem, som ej erlagt 
medlemsavgiften inom laga tid, anses ha utträtt. 

§ 3 
Årsavgiften bestämmes av årsmötet. Medlemsavgiften skall vara betald före den 31 
oktober.  

§ 4 Styrelsen, vilken är Sällskapets högsta beslutande organ, består av fem ordinarie 
ledamöter jämte två suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna skall vara ledamot 
av styrelsen i den ekonomiska förening vilken äger ångfartyget TRAFIK. Ordföranden 
väljes av årsmötet på ett år. Övrig styrelse väljes på två år, varav två avgår varje år. 
Suppleanter väljes av årsmötet för ett år. Avgående styrelseledamot och suppleant 
kan omväljas. Styrelsen har att föra fullständiga räkenskaper över ekonomin. Vid 
styrelsemöte skall protokoll föras. Sällskapet tecknas av två ordinarie 
styrelseledamöter i förening. 

§ 5 
Sällskapets räkenskaper skall revideras av två revisorer vilka utses av årsmötet för 
ett år. En revisorssuppleant utses för ett år av årsmötet. Räkenskaperna föres 
kalenderårsvis. Bokslutet avlämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet. 
Revisorerna skall till årsmötet framlägga revisionsberättelse för närmast föregående 
verksamhetsår. 

§ 6 
Mötet är Sällskapets högsta beslutande instans. Till mötet skall utgå skriftlig kallelse 
till samtliga medlemmar senast 10 dagar före mötet. Alla frågor avgöres genom 
öppen omröstning, medlem äger dock begära sluten omröstning. Varje medlem har 
en röst. Röstning genom ombud får ej ske. Vid mötet föres protokoll, vilket justeras 
av ordföranden jämte två av mötet valda justeringsmän. Årsmötet hålles före juni 
månads utgång. Styrelsen sammankallar till extra årsmöte, då den finner nödvändigt, 
eller då 1/10 av medlemmarna gör skriftlig framställan därom. Medlem som önskar 
visst ärendes behandling vid årsmötet, skall göra skriftlig anmälan därom till styrelsen 
före den 1 mars. Mötet beslutar om disposition av tillgängliga medel. 

§ 7 
För stadgeändring fordras två på varandra följande årsmöte, varav det ena är 
ordinarie årsmöte. Beslut skall fattas med 2/3 majoritet bland närvarande. 
Tillkännagivande av ärendet skall göras i kallelsen till mötet. 

§ 8 
Beslut om upplösning av Sällskapet sker som i § 7. 


