Stadgar för Sjöfartens Kultursällskap
Stadgar fastställda vid konstituerande stämma 31 januari 2002, reviderade 12 juni 2003/ 27 maj 2004 och
därefter gällande.
§1
Föreningens namn
Sjöfartens Kultursällskap, ideell förening.
§2
Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att öka intresset för sjöfolks- och sjöfartskulturen både inom och utom
sjöfartsnäringen genom:
– att underlätta för sjöfartens aktörer att nå musiker, författare, skådespelare, fotografer, regissörer,
konstnärer och andra verksamma inom kulturens område.
– att uppmuntra till egna kulturgärningar.
– att stödja och initiera olika sjökulturella projekt.
– att medverka till att musiker, författare, skådespelare, fotografer, regissörer, konstnärer och andra
verksamma inom kulturens område får chansen att se sjöfarten som miljö, inspirationskälla och motiv.
– att presentera sjöfarten på ett nytt sätt för allmänhet och makthavare. Sjöfart är inte bara transporter,
det är kultur också!
– att göra sjöfarten mera medveten om kulturens betydelse i samhället. Vi vill göra sjöfarten bättre på
att SE kulturen för att därmed medverka till att efterfrågan på kultur ökar inom sjöfartsnäringen.
§3
Föreningens organ
1. Årsmöte
2. Styrelse

3. Revisorer
4. Kommittéer
§4
Medlemskap
Föreningen står öppen för varje fysisk eller juridisk person som önskar stödja föreningens verksamhet.
Medlemskap vinnes genom erläggande av medlemsavgift.
§5
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för varje kalenderår. Juridisk person erlägger utöver
medlemsavgiften serviceavgift. Erlagda avgifter återbetalas ej.
§6
Personer, som under viss tid utfört ett betydande arbete för föreningen kan av årsmötet utses till
hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift. Styrelsen kan även besluta om att
kalla en medlem.
§7
Varje medlem äger en röst vid årsmöte.
Betalande medlem som inför årsmöte ej erlagt medlemsavgift, saknar rösträtt.
§8
Om styrelsen
Styrelsen, vilken utgöres av minst sju (7) och högst tretton (13) ordinarie ledamöter och fyra (4)
suppleanter, utses av årsmöte. Av ledamöterna väljs ordföranden av årsmötet. Ledamöterna utser inom
sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
§9
Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden jämte minst hälften av ledamöterna
är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Omröstning sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
§ 10
Styrelsen har säte i Göteborg.
§ 11
Styrelsen sammanträder minst en gång om året eller när ordföranden så finner erforderligt eller minst
tre ledamöter det begär.
Kallelse med föredragningslista skall minst åtta (8) dagar före sammanträde tillställas ledamöter och
suppleanter. Ordinarie ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall, varvid ordföranden kallar
någon av suppleanterna. Suppleant, som ej tjänstgör för ordinarie ledamot, äger deltaga i sammanträde

men ej i besluten.
§ 12
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden och kassören i förening.
§ 13
Det åligger styrelsen att:
– verkställa av årsmöte fattade beslut
– handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
– utse föreningens tjänstemän samt fastställa instruktioner för dessa
– tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer samt fastställa instruktioner för dessa
– till ordinarie årsmöte avgiva årsredovisning för senaste räkenskapsår samt redovisa styrelsens
fastställda budget för innevarande år
– i övrigt verka för föreningens ändamål enligt § 2.
§ 14
Räkenskaper och revision
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall senast den 31 mars överlämnas till
föreningens revisorer.
§ 15
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två av årsmöte utsedda
revisorer. För revisorerna utses två suppleanter.
Revisorerna skall senast den 15 maj avgiva berättelse över sin granskning.
§ 16
Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte avhålls senast under juni månad.
Kallelse med dagordning, årsredovisning, budget och valberedningens förslag skall sändas till
medlemmarna senast 14 dagar före mötet.
Samtliga beslut fattas med enkel majoritet utom frågor avseende §§ 2, 20 och 22, för vilka gäller
särskilda bestämmelser enligt § 21.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
§ 17
På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av ordförande
Val av protokollförare vid mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Fastställande av röstlängd
Styrelsens berättelse, inkl ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Fråga om disposition av föreningens vinst/förlust
Redovisning av budget för innevarande räkenskapsår innefattande:
- serviceavgift
- arvoden till styrelsens ledamöter samt suppleanter
- arvoden till revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande på 1 år
Val av övriga styrelseledamöter på 1 år
Val av revisor på 1 år
Val av valberedning på 1 år
Övriga frågor
§ 18
Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas, när styrelsen finner anledning därtill eller när en tredjedel av föreningens
medlemsantal skriftligen till styrelsen framfört önskemål därom.
§ 19
Skriftlig kallelse till samtliga medlemmar skall avsändas senast 14 dagar före mötet jämte
föredragningslista, upptagande det ärende som föranlett mötets sammankallande.
§ 20
Ändring av stadgarna och föreningens upplösning
Beslut om ändring av stadgarna och föreningens upplösning fattas vid två på varandra årsmöten varav
minst ett möte skall vara ordinarie årsmöte. Kallelse till sista mötet får ej ske innan beslut på första
mötet vunnit laga kraft.
§ 21
Beslut om ändring av denna paragraf samt § 2 "Föreningens ändamål" och § 22 "Disposition av
överskott vid föreningens upplösning", fattas med kvalificerad majoritet, övriga stadgeändringar med
enkel majoritet, varvid den mening ordföranden biträder gäller vid lika röstetal.
§ 22
Disponibelt överskott skall vid föreningens upplösning överlåtas till olika sjökulturella projekt.

