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Nedanstående förslag till förändring antogs vid årsmötet 2018. För att stadgarna ska
ändras krävs dock ytterligare ett beslut på årsmötet 2019.

Stadgar för Föreningen Skeppsholmsgården
§1.

Föreningens namn är Föreningen Skeppsholmsgården.

§2.

Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
Föreningen har till ändamål:
Att främja barn - och ungdomsverksamhet
Att bedriva social och kulturell verksamhet
Att vända sig till människor av olika ålder från olika arbetsområden och olika
bakgrund för att ge möjlighet att mötas som likar och dela med sig åt varandra av
sin livserfarenhet.
Föreningen Skeppsholmsgården är ansluten till Riksförbundet Sveriges Fritids- och
Hemgårdar (RSFH)

§3.

Föreningens säte är Stockholm.

§4.

Verksamheten ska genom demokratiska organisations- och arbetsformer skapa
engagemang i samhällsutvecklingen och öka möjligheten för människor att påverka
sina liv.
Verksamheten ska vara så utformad att den stärker intresset för hav, kust och
skärgård, fartyg, marint hantverk och traditioner samt seglingsverksamhet.
Verksamheten skall stärka intresset för miljövårdsfrågor samt internationella
förhållanden.
Prioriterad del av verksamheten ska vara ungdoms-, seglings- och öppen
verksamhet.

§5.

Medlemskap
Medlem i föreningen är enskild eller juridisk person som vill verka för föreningens
ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem äger inte del i
föreningens tillgångar och ansvarar inte för föreningens skulder.
Enskild eller juridisk person som deltar eller på annat sätt stödjer hemgårdens
verksamhet och erlägger fastställd årsavgift välkomnas till medlemskap.
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Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
De ungdomar som har kolloseglat erbjuds 1 års gratis medlemskap i föreningen
Skeppsholmsgården året efter seglingen.
Alla ungdomar, upp till och med 20 år, betalar ingen medlemsavgift om de seglat
minst en vecka ombord på våra fartyg under innevarande eller föregående år.

§7.

Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordförande utses
av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de
övriga funktionärer styrelsen anser sig behöva.
En av ledamöterna bör vara ungdom som är aktiv inom hemgårdens verksamhet.
En av ledamöterna bör vara från Shamrocks Vänner.
Vid förfall inträder suppleant.
Suppleanter är välkomna att delta som adjungerade.
Hemgårdsföreståndaren vid Föreningen Skeppsholmsgården samt en
personalrepresentant är adjungerade till styrelsen.
Fler kan adjungeras till styrelsen om styrelsen finner detta erforderligt.
Adjungerade har yttrande-och förslagsrätt men ej rösträtt.
Endast enskild person som är medlem i föreningen kan ingå i föreningens styrelse.

§8.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs
i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen anställer hemgårdsföreståndare samt fastställer arbetsbeskrivning,
delegations- och attestordning samt firmateckningsrätt för denne.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta, dock minst fem gånger om året.
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Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande för mötet utslagsröst.

§9.

Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan av två
styrelseledamöter i förening varav en skall vara ordförande eller vice ordförande,
eller av ordförande i förening med annan person som styrelsen därtill utsett.
Föreningens firma tecknas dessutom av hemgårdsföreståndaren i förening med
ekonomiansvarig på bankkonton och plusgiro/bankgiro.

§10. Förvaltning
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Föreningens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en
månad före årsmötet.
§11. Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer
varav en ska vara auktoriserad.
§12. Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före
30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen senast fyra veckor före mötet och
senast 14 dagar före extra årsmöte till dem som enligt §5 har rätt att deltaga i mötet.
Dagordning skall bifoga kallelsen.
Handlingar till årsmöte eller extra årsmöte läggs upp på hemsidan senast 1 vecka
innan årsmötet.
Rätt att väcka motion till årsmöte eller extra årsmöte har varje medlem. Motion som
skall behandlas vid det årliga årsmötet skall vara inkommen till styrelsen senast 2
veckor före mötet.
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen
före 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska
avsändas till alla medlemmar, senast sex veckor före ordinarie årsmöte och
senast 14 dagar före extra årsmöte.
Handlingar till årsmötet eller extra årsmöte skall sändas ut senast 10 dagar
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innan 2012-08-28 Reviderad 2014-05-13 4 årsmötet. Medlem som vill ha
förslag (motion) behandlat vid årsmötet skall inkomma med detta skriftligen
till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet, så att styrelsen kan sända ut det
och styrelsens eventuella utlåtande, med kallelsen till årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.

Fastställande av röstlängd för mötet.

3.

Val av minst två rösträknare tillika protokolljusterare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av dagordning.

6.

a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
b) Styrelsens Årsredovisning förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

8.

Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.

10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår.
12. Val av ordförande och ledamöter
Ordförande i föreningen väljs för en tid av 1 år.
Ledamöter väljs för tid av två år undantaget ungdomsledamot som väljs
för en tid av 1 år.
Första årsmötet väljs 3 av ledamöterna på 2 år och 3 av ledamöterna på 1
år så att växlingen av ledamöter blir överbryggande mellan åren.
13. Val av suppleanter
2 suppleanter väljs för en tid av 1 år vardera.
14. Val av revisorer
Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara
auktoriserad.
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Ett revisorsuppdrag är begränsat till max 5 år och samma revisor kan
därefter ej väljas om förrän tidigast 3 år efter avslutat revisorsuppdrag.
15. Val av valberedning.
Valberedningen består av 3 ledamöter medlemmar som väljs på årsmötet.
Årsmötet utser en av ledamöterna medlemmarna i valberedningen till
sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.

§13. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller
när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran
till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen
behandlas.
§14. Rösträtt vid årsmötet.
Vid årsmöte har varje medlem en röst undantaget juridisk person. Rösträtten är
personlig men kan utövas genom ombud med skriftlig, daterad fullmakt. Varje
närvarande medlem kan endast vara ombud för 1 annan medlem genom fullmakt.
Ombud ska vara medlem i föreningen.
§15. Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid årsmötet.
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Beslut fattas,
såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som årsmötets ordförande biträder om han är röstberättigad. Om
årsmötets ordförande ej är röstberättigad avgör lotten. Vid val sker avgörandet vid
lika röstetal alltid genom lottning.
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon
begär detta.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd
för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande eller representerade på mötet.
§16. Regler för ändring av stadgarna
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För ändring av dessa stadgar krävs beslut av 2 på varandra följande årsmöten varav
minst ett är ordinarie. Förslag till ändring av stadgarna får endast ges av medlem i
föreningen.
§17. Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen
§18. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har
försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven
tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska
tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.
§19. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten
med minst 2/3 av avgivna röster. Mellan dessa årsmöten ska det vara minst en
månad. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till
verksamhet eller välgörande ändamål med liknande syfte.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning
ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

§20
Föreningen bär arbetsgivaransvaret för föreningens anställda. Alla nya
anställningsavtal alternativt förändringar i befintliga anställningsavtal ska
godkännas av styrelsen.
Föreståndare eller annan person utsedd av styrelsen har rätt att teckna kortare
anställningsavtal som behövs för den löpande verksamheten. Den totala
bruttolönekostnaden får i dessa fall uppgå till maximalt ett prisbasbelopp per
anställd och år.
Samtliga anställningsavtal skall vara skriftliga.
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