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STADGAR FÖR

FÖRENINGEN STOCKHOLMS SKEPPSBOSTÄDER, FSS
Org nr 802512-4549
Ändamål och säte
§ 1 Föreningen Stockholms Skeppsbostäder, FSS, är en ideell förening med
följande ändamål:
- att tillvarata medlemmarnas intressen i allt som rör föreningens
verksamhetsområde
-

att främja möjligheterna att bo på båt i Stockholm

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Medlemskap, avgift och uteslutning
§ 3 Till medlem kan antas ägare och boende på fartyg antaget som
skeppsbostad av Stockholms Hamnar. Till stödjande medlem kan antas var
och en som delar föreningens målsättning.
§ 4 Medlemskap söks skriftligt hos styrelsen som beslutar om antagning av ny
medlem.
§ 5 Medlem avlägger av styrelsen fastställd årsavgift.
Avgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar.
§ 6 Medlem som ej erlagt ålagda avgifter eller ej följer föreningens stadgar kan

uteslutas av styrelsen. Vid fråga om uteslutning ska styrelsen fatta beslut med 2/3
majoritet. Uteslutning ska föregås av skriftlig varning vilken ska uppta aktuella brister
samt fastställd tidsfrist för att åtgärda bristerna. Beslut om uteslutning får inte fattas
utan att medlemmen inom viss tid, dock minst 28 dagar, fått tillfälle att yttra sig över
den skriftliga varningen samt de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts.
Styrelse och revision
§ 7 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs av årsmötet för 2 år. Dock ska val tillgå så att hälften avgår växelvis.
§ 8 Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och andra funktionärer.
§ 9 Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och
den ytterligare ledamot som styrelsen utser.
§ 10 Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter/suppleanter vid
sammanträdet överstiger hälften av samtliga. Som styrelsens beslut gäller den
mening som fått mer än hälften av rösterna eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden biträder.
Suppleanter har alltid rätt att delta med förslagsrätt och går in med rösträtt i den
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ordning som årsmötet beslutat.
§ 11 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av minst två styrel
§ 12 Bland annat åligger det styrelsen:
•

•
•

att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att
avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under
året samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader och för dess
ställning vid räkenskapsårets utgång
att senast en månad före ordinarie årsmöte till revisorerna avlämna
årsredovisningen
att senast en vecka före ordinarie årsmöte hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgängliga

§ 13 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 14 Årsmötet ska välja minst en och högst två revisorer. Revisorer behöver inte vara
medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före
årsmötet.
Fartygsägares ansvar
§ 15 Medlem som är ägare till medlemsfartyg ska hålla sitt fartyg med förtöjningar i
gott skick. Stockholmsklass ska bibehållas eller eftersträvas.
§ 16 Fartygsägare som försummar sitt ansvar kan uteslutas ur föreningen.
Fartygsägare, som brustit i sitt ansvar kan, om skada uppkommit för föreningen eller
annat fartyg, bli skadeståndsskyldig.
Årsmöte
§ 17 Ordinarie årsmöte ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före april
månads utgång.
Medlem som önskar få en motion behandlad ska anmäla detta senast 1 månad
innan årsmötet.
§ 18 Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet
ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.
§ 19 Dagordning
På ordinarie årsmöte ska förekomma:
•
•
•

Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av protokollförare för mötet
Val av två justerare för mötet
Val av rösträknare för mötet
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av röstlängd
Styrelsens årsredovisning
Revisorns berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner
Avslutning

På extra årsmöte ska endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst.
§ 20 Senast två veckor före ordinarie möte och en vecka före extra årsmöte ska
kallelse med dagordning utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen
ska utfärdas till samtliga medlemmar.
§ 21 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar eller
sammanbor på ett fartyg gemensamt, har de dock endast en röst. Medlem som
innehar flera medlemsfartyg har också endast en röst. Medlem får rösta med fullmakt
för en annan medlem. Denna paragraf gäller ej stödjande medlem.
§ 22 Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna
rösterna eller vid lika röstetal den mening som mötets ordförande biträder. Blankröst är
inte en avgiven röst. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal
avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
Vid personval ska sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.
Stadgeändring
§ 23 Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade i föreningen
är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande
årsmöten och minst hälften av de röstande på första mötet gått med på beslutet,
respektive minst två tredjedelar på den andra stämman.
Upplösning
§ 24 Föreningen kan upplösas om minst två på varandra följande årsmöten, varav
ett ordinarie beslutar så. Föreningens tillgångar överlämnas till
Sjöräddningssällskapet.
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