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STADGAR för Skärgårdens Trafikantförening, antagna vid årsmöte 19 april 2016 

 

§ 1 

Föreningens namn är Skärgårdens trafikantförening och dess säte är i Stockholm. 

 

§ 2 ÄNDAMÅL 

Föreningen har till syfte att verka för goda kommunikationer mellan Stockholm och 

Stockholms skärgård respektive Mälaren samt inom nämnda områden. Föreningen skall 

tillvarata alla trafikanters – skärgårdsbornas, bryggägarnas, de deltidsboendes samt turisternas 

– intressen. 

 

För att uppnå detta skall föreningen upprätthålla goda kontakter med trafikföretag, 

myndigheter och andra berörda organisationer samt med kommuner. Föreningen skall även 

kunna ge stöd för väl fungerande trafik, bryggor och andra anordningar för underlättande av 

trafik. 

 

Föreningen bedriver upplysningsverksamhet i syfte att sprida kännedom om Stockholms 

skärgård, Mälaren och dess vattenvägar. 

 

Föreningen är partipolitiskt neutral. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Medlemskap beviljas såväl enskilda trafikanter, bryggägare, företag och näringsidkare i 

skärgården och Mälaren, likaså föreningar eller andra organisationer, vilka representerar 

grupper av trafikanter. 

 

Enskild medlem, förening eller annan organisation, som ingått som medlem, erlägger avgift 

som fastställs av årsmötet. Medlem som inom föreskriven tid ej erlagt årsavgift anses ha 

utträtt. 

 

Medlem som utfört utomordentliga gärningar för föreningens bästa kan efter förslag av 

styrelsen och beslut av årsmötet utses till hedersmedlem. 

 

§ 4 ÅRSMÖTE 

Årsmötet hålls under årets fjärde kvartal och kallelse härtill sker senast 10 dagar i förväg i 

föreningens tidskrift Skärgårdstrafikanten, på föreningens hemsida eller genom personlig 

kallelse. Medlemmarna kan därutöver kallas till möten när styrelsen anser detta lämpligt eller 

om lägst 50 medlemmar skriftligt uttryckt begäran därom. 

 

Räkenskapsår är 1 oktober till 30 september. 

 

Förslag avsedda att upptas till behandling vid årsmöte skall senast 1 september vara styrelsen 

tillhanda. Förslagsrätt tillkommer varje medlem. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas: 

 

a) Årsmötets öppnande 

b) Val av ordförande att leda förhandlingarna 

c) Val av mötessekreterare 

d) Val av två justerare 

e) Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 

f) Dagordningens godkännande 

g) Styrelsens verksamhetsberättelse 

h) Revisorernas berättelse 

i) Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen    

j) Val av ordförande för ett år, två vice ordförande för ett år 

k) Val av övriga styrelseledamöter att väljas på två (ett) år (omval och nyval) 

l) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år 

m) Fastställande av medlemsavgifter 

n) Val av valberedning för ett år. Tre personer varav en sammankallande 

o) Ärenden anmälda till årsmötet 

p) Övriga frågor 

q) Årsmötets avslutande 

 

§ 5 STYRELSE 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av 

ordförande, förste och andre vice ordförande samt minst nio högst 15 övriga ledamöter. 

Ledamöterna väljs för en tid av två år med växelvis avgång av halva antalet ledamöter för 

varje år. Styrelsen skall om möjligt ha en allsidig sammansättning, där samtliga 

trafikantgrupper från alla delar av skärgården ingår.  

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare. 

 

Styrelsen är beslutsmässig då lägst sex ledamöter är närvarande och lägst fem av dessa är 

eniga om beslutet. 

 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott på lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter, 

av vilka minst en skall vara föreningens ordförande eller dess vice/andre vice ordförande. I 

arbetsutskottet skall vidare skattmästaren ingå. Arbetsutskottet är beslutsmässigt då lägst 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Styrelsen kan efter behov tillsätta kommittéer. Dock skall föreningen permanent ha en 

Trafikkommitté och en Bryggkommitté. Dessa ständiga kommittéer skall bestå av lägst tre 

och högst sju ledamöter, vilka utses av styrelsen. 

 

§ 6 REVISORER 

De av årsmötet valda revisorerna skall till årsmötet inkomma med utlåtande över 

förvaltningen för senaste verksamhetsår samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Styrelsen skall 

senast tio dagar före årsmötet få del av revisorernas berättelse. 

 

§ 7 VALBEREDNING 

Föreningen skall ha en valberedning, som utses av årsmötet, bestående av tre personer, varav 

en sammankallande. 
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§ 8 ÄNDRING AV STADGAR 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 3/4 majoritet vid två på varandra följande 

årsmöten. 

 

§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

Upplösning av föreningen kan ske genom beslut med 2/3 majoritet på två på varandra 

följande årsmöten. Hur att förfara med föreningens ekonomiska tillgångar beslutas på dessa 

möten medan föreningens arkivhandlingar o. dyl. överförs till Stockholms stadsarkiv. 


