
 
 

 

 

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015, med ändring 2021. 

 
 

§ 1. ÄNDAMÅL 

 

Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess 

huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och i begränsad 

omfattning låta dessa förekomma i trafik på svenska järnvägar. 

I anslutning till detta ska föreningen också främja intresset för motorvagnar i allmänhet 

genom att ge ut skrifter och filmer samt anordna utfärder. I syfte att bidra till 

finansieringen av huvudsyftets uppfyllande kan föreningens verksamhet också beröra 

järnvägar och järnvägsfordon i övrigt. 

För att uppfylla huvudsyftet ska föreningen eftersträva samverkan med andra 

föreningar. 

 

§ 2. ORGAN 

 

Föreningens organ är föreningsstämman, styrelsen, revisorerna och valberedningen. 

 
§ 3. MEDLEMMAR 

 

Föreningen är öppen för var och en som har intresse för dess ändamål och verksamhet. 

Medlem antas av styrelsen. Vid avslag ska motivering lämnas. Juridisk person kan inte 

vara medlem. 

Person som gjort sig särskilt förtjänt av det kan av styrelsen utses till hedersmedlem. 

Deltagare i föreningens utfärder ska följa de säkerhetsregler och förhållningsorder som 

meddelas. 

Medlemsavgiften ska betalas senast den 28 februari. 

 

§4. UTTRÄDE 

 
Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Anmälan om detta ska lämnas till 

styrelsen eller till den funktionär som styrelsen utsett att sköta medlemsregistret. 

Medlem som efter en påminnelse inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen 

när styrelsen tagit del av och protokollfört utträdet. 
 



§ 5. UTESLUTNING 

 

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften eller på annat sätt anses olämplig att 

tillhöra föreningen kan uteslutas.  

Styrelsen kan besluta om uteslutning, förutsatt dels att beslutet är enhälligt och dels att 

ärendet har varit känt för styrelsen redan före sammanträdet. Alternativt kan 

föreningsstämman besluta om uteslutning. Före beslut av styrelsen eller förenings-

stämman ska medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. Styrelsens beslut om uteslutning 

kan överklagas till föreningsstämman. 

 

§ 6. STYRELSE 

 

Föreningens styrelse består av ordförande samt ledamöter och suppleanter till ett antal 

som beslutas av föreningsstämman. Styrelsen väljs för tiden till nästa årsmöte. 

 

§ 7. SÄTE 

 

Styrelsen har sitt säte i Alvesta. 
 

 

§ 8. VERKSAMHETSÅR 

 

Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår. 
 

§ 9. FÖRENINGSSTÄMMA 

 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Denna kan vara årsmöte eller 

extra föreningsstämma. Vid föreningsstämma har varje närvarande medlem en röst. 

Omröstning sker öppet. Vid personval sker dock sluten omröstning, om någon så 

begär. Justeringsmännen tjänstgör då som rösträknare. Beslut fattas med enkel majoritet, 

utom när stadgarna säger annat. Vid lika röstetal gäller den mening, som stämmans 

ordförande biträder, utom vid personval, då i stället lottning avgör. 

Ledamot eller suppleant i den avgående styrelsen får inte delta i beslut om ansvars-

frihet. Ledamot eller suppleant i den tillträdande styrelsen får inte delta i val av revisorer 

och revisorssuppleanter. 

Kallelse till föreningsstämma ska sändas ut till medlemmarna minst 30 dagar i förväg. 

Om detta på grund av oförutsedda problem med tryckning, distribution eller liknande inte 

helt kunnat uppfyllas står det stämman fritt att ändå godkänna kallelseförfarandet. 
 

  



§ 10. ÅRSMÖTE 

 

Årsmöte, som är ordinarie föreningsstämma, hålls under någon av månaderna april eller 

maj på tid och plats som bestäms av styrelsen. 

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

• Upprättande av röstlängd 

• Val av två justeringsmän 

• Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt sammankallat 

• Fastställande av dagordningen 

• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för förra 

verksamhetsåret 

• Revisorernas berättelse för samma tid 

• Fråga om fastställande av balansräkning 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Beslut om fastställande av årsavgift till föreningen för nästkommande 

verksamhetsår 

• Val av ordförande 

• Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen utöver ordföranden 

• Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

• Val av revisorer och revisorssuppleanter 

• Val av ledamöter i valberedningen 

• Övriga frågor, som anmälts då dagordningen fastställdes 

 

I sådana övriga frågor, som anmälts vid fastställandet av dagordningen, får beslut inte 

fattas. 

Utöver ovanstående stadgeenliga årsmötesärenden tas på årsmötets föredragningslista upp 

ärenden som styrelsen har hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem senast den 31 

januari skriftligen hos styrelsen har begärt ska behandlas av årsmötet. Styrelsen ska i 

kallelsen till årsmötet ta med en redogörelse för sådana ärenden, eller senast 30 dagar före 

årsmötet komplettera kallelsen med detta. 

 

§ 11. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

 

 

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna så anser behövligt eller då 

minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen så begär hos styrelsens ordförande. Extra 

föreningsstämma ska hållas i den kommun där styrelsen har sitt säte, såvida inte styrelsen 

väljer annan ort i samband med ett researrangemang eller liknande. 

Kallelse till extra föreningsstämma ska innehålla föredragningslista och redogörelse för 

de ärenden som föranleder stämman.  

Vid extra föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 

• Val av ordförande och sekreterare för stämman 

• Upprättande av röstlängd 

• Val av två justeringsmän 



• Fråga om stämman blivit stadgeenligt sammankallad 

• Fastställande av dagordningen 

• Behandling av de ärenden som föranleder stämman 

• Behandling av eventuella avsägelser och genomförande av fyllnadsval 

• Övriga frågor, som anmälts då dagordningen fastställdes 

I sådana övriga frågor, som anmälts vid fastställandet av dagordningen, får beslut inte 

fattas. 
 

§ 12. STYRELSENS UPPGIFTER 

 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 

samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av 

dessa stadgar. 

Det åligger styrelsen 

• att verka för föreningens ändamål 

• att verkställa av föreningsstämman fattade beslut 

• att förvalta föreningens ekonomi 

• att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid 

föreningens årsmöte 

• att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 

Styrelsen kan besluta att en eller flera av dessa uppgifter helt eller delvis ska fullgöras 

av funktionärer utanför styrelsen på dess uppdrag eller genom att tjänst köps in externt. 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som inom av styrelsen angivna ramar kan 

ta beslut mellan styrelsesammanträden. Sådana beslut ska redovisas vid nästkommande 

styrelsesammanträde. 

 

§ 13. STYRELSESAMMANTRÄDEN 

 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelse-

ledamöter så begär. Över sammanträdena ska föras protokoll som justeras av ordföranden 

och en av styrelsens ledamöter, som utses vid sammanträdet.  

Kallelse till styrelsesammanträde ska utsändas minst en vecka före sammanträdet till 

samtliga ledamöter och suppleanter. Ledamot eller suppleant som inte kan delta ska 

omedelbart anmäla förfall.  Vid förfall för ordinarie ledamot tjänstgör den suppleant som 

varit medlem i föreningen längst om inte årsmötet beslutat om annan turordning. 

Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får närvara och har yttranderätt men 

inte rösträtt. 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande eller 

ersätts av tjänstgörande suppleanter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

har ordföranden utslagsröst. 

 

§ 14. ERSÄTTNINGAR TILL FUNKTIONÄRER 
 

Styrelsearvode utgår inte. Styrelsen beslutar om regler för kostnadsersättningar till 

föreningens funktionärer. 
 



§ 15. REVISION 

 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två av 
föreningsstämman utsedda revisorer. För revisorerna utses en suppleant. 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska överlämnas till revisorerna senast sex 

veckor före årsmötet. 

Revisorerna ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse. 
 

§ 16. VALBEREDNING 

Valberedningen ska bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval 

av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 

Valberedningens förslag bör överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan delges 

medlemmarna före föreningsstämman. 

 

§ 17. STADGEÄNDRING 

 

Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsstämma och kräver att minst två 

tredjedelar av de i röstlängden registrerade stöder förslaget om ändring. Ärendet ska ha 

anmälts i kallelsen på det sätt som sägs i § 10 respektive 11. 

 

§ 18. UPPLÖSNING 

 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor 

med minst två månaders mellanrum. Minst en av stämmorna ska vara årsmöte. Vid den 

sista stämman ska minst två tredjedelar av de avgivna rösterna stödja upplösning. 

Beslut om disposition av föreningens tillgångar ska fattas av den sista stämman. 

Tillgångarna får inte fördelas bland medlemmarna. Styrelsens förslag till disposition ska 

bifogas kallelsen. 
 

§ 19. IKRAFTTRÄDANDE 

 

Dessa stadgar träder i kraft den 1 juli 2015 då föreningens tidigare stadgar samtidigt 

upphör att gälla. 

 

Dessa stadgar antogs av årsmötet den 25 april 2015 och ändrades den 2 juli 2021.  

Föreningen bildades 1978. 
 

 

 


