JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET
ÅMÅL–ÅRJÄNGs JÄRNVÄG

Stadgar
Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 23 april 1977 och reviderade vid
föreningsstämmorna 28 mars 1992 i Svanskog, 24 mars 2007 i Svanskog, 28 mars
2015 i Svanskog samt 8 april 2017 i Svaneholm.
§1 Benämningar
Föreningens namn är ”Järnvägssällskapet Åmål – Årjängs Järnväg”.
Föreningens signatur är ”JÅÅJ”.
§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Svaneholm, Svanskogs socken, Säffle kommun, Värmlands
län.
§3 Syfte och verksamhet.
1. Järnvägssällskapet JÅÅJ är en ideell förening med syfte att främja intresset för
järnvägar och verka för bevarande av anläggningar, föremål och uppgifter av
järnvägshistoriskt intresse, främst med anknytning till järnvägarna i Dalsland
och Västra Värmland.
2. Verksamheten för JÅÅJ ska omfatta anskaffande/insamling,
renovering/redigering, underhåll och förevisning/publicering av
anläggningar/föremål/uppgifter, forskning, utfärder, studiebesök och
sammankomster för medlemmar. Verksamheten ska med föreningens rullande
material visa hur en järnväg inom JÅÅJ:s verksamhetsområde fungerade
under mitten av 1900-talet.
3. Annan verksamhet som genererar intäkter och uppmärksamhet, samt bidrar
till föreningens fortlevnad kan också komma i fråga.
4. Föreningen är öppen för alla intresserade som vill stödja föreningens syfte och
verksamhet.
5. Trafikering i samverkan med andra järnvägsföreningar kan också anordnas
genom avtal.

§4 Inträde, medlemskap och årsavgift
1. Medlemskap i föreningen gäller för kalenderår och vinns genom att gällande
årsavgift betalas.
2. Familjemedlem betalar reducerad årsavgift och har begränsade förmåner.
3. Medlem kan, genom erläggande av en avgift som föreningsstämman beslutar,
bli ständig medlem.
4. Årsavgiften erläggs av medlem utan personlig påminnelse före januari månads
utgång för att äga rösträtt vid kommande föreningsstämma.
5. Ny medlem har närvarorätt på föreningsstämman men måste ha varit medlem
i minst två (2) månader för att få rösträtt vid föreningsstämman. Medlem som
inte inbetalt årsavgiften äger närvarorätt till årsstämman men inte rösträtt
6. Årsavgiftens storlek fastställs av föreningsstämman för det närmast följande
kalenderåret.
7. Inbetald årsavgift återbetalas inte.
8. Styrelsen kan till hedersmedlem utse den, som på ett särskilt förtjänstfullt sätt
verkat för föreningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
§5 Utträde
Skriftlig anmälan om utträde gäller fr.o.m. det datum anmälan kommit styrelsen
tillhanda.
§6 Uteslutning
1. Medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte och verksamhet kan
uteslutas. Styrelsen beslutar preliminärt i ärendet och ger medlemmen tillfälle
att yttra sig. Med styrelsens yttrande hänskjuts därefter ärendet till
föreningsstämma för avgörande.
2. För definitivt beslut om uteslutning vid behandling på föreningsstämman,
fodras att minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade
medlemmarna röstar för uteslutning.
§7 Mötesformer och kallelse
1. Möte där alla slags frågor och beslut kan förekomma är styrelsemöte och
föreningsstämma. Formerna i stort för dessa möten samt kallelse av berörda
medlemmar regleras av förestående stadgar.

2. Medlemsmöte är annat möte än vad som nämns i §7 p.1. ovan. Inga beslut
kan fattas på medlemsmöte, vars främsta syfte skall vara en möjlighet för
medlemmar att träffas. Form för kallelse anges av styrelsen som också utser
arrangör.
§8 Beslutande organ
1. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
2. Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet handhas av
föreningens styrelse
3. Styrelsens ordförande är tillika föreningens ordförande.
§9 Föreningsstämmor
1. Ordinarie föreningsstämmor skall hållas en två gånger per år under tiden
mars–april och oktober-november, på tider och platser som styrelsen
bestämmer.
2. Extra föreningsstämma sammankallas på tid och plats som styrelsen
bestämmer, under följande var för sig gällande förutsättningar:
3. att minst tio (10) medlemmar skriftligen och med uppgivande av skäl,
begär detta eller att styrelsen finner nödvändigt få medlemmarnas beslut i ett
ärende.
4. Protokoll skall föras vid föreningsstämmor.
§10 Kallelse till föreningsstämma
1. Medlem kallas till föreningsstämma genom personlig kallelse, vilken skall
utsändas senast tio (10) dagar före stämman till den adress eller e-postadress
som medlemmen uppgivit.
2. Med kallelsen skall följande ärendelista, av vilken skall framgå, vilka frågor
stämman har att ta ställning till
§11 Berättelser
Styrelsens och revisorernas berättelser ska, på sätt som tillkännages i kallelsen till
föreningsstämman, finnas tillgängliga för medlemmarna senast tio (10) dagar före
den föreningsstämma vid vilken de skall föredras.

§12 Rösträtt vid föreningsstämma
1. Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer endast närvarande medlemmar.
Omröstning sker öppet, såvida icke annorlunda beslutas i varje enskilt fall.
Omröstning skall ske med slutna sedlar, om någon begär detta.
2. Varje medlem har en (1) röst.
3. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall där förestående stadgar anger
annat.
4. Vid lika röstetal gäller dock den mening som stämmans ordförande biträder.
Vid val skiljer dock lotten.
5. Styrelseledamot eller suppleant för denne äger icke rätt att delta i val av
revisorer eller dess suppleanter, eller i beslut ifråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
§13 Ärenden vid föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma i mars-april skall följande ärenden förekomma:
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två (2) justeringsmän
tillika rösträknare
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
5. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
6. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Eventuella kompletteringsval
9. Föreningens ska enligt uppdrag från ”Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation” behandla:
a. Stiftelsens verksamhetsberättelse
b. Stiftelsens ekonomiska berättelse
c. Stiftelsens revisorers berättelse
d. Fastställande av Stiftelsens balans- och resultaträkning
e. Beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsens styrelse
f. Eventuella kompletteringsavtal
10. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
11. Ärenden som av enskild medlem stadgeenligt väckts
12. Övriga frågor
13. Föreningsstämmans avslutande
Vid ordinarie föreningsstämma i oktober-november skall följande ärenden
förekomma:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två (2) justeringsmän
tillika rösträknare
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, ersättare och valberedning
5. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen på två (2) års tid
6. Val av ordförande bland valda ledamöter enl. punkt 5 ovan.
7. Val av en (1) två (2) revisorer jämte en (1) ersättare
Val av två (2) verksamhetsrevisorer
8. Val av valberedningens ledamöter
9. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret
10. Föreningen ska enligt uppdrag från ”Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation”
behandla:
a. Val av styrelseledamöter och ersättare i Stiftelsens styrelse
b. Val av 2 revisorer och 2 ersättare för Stiftelsens verksamhet
11. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
11. Ärenden som av enskild medlem stadgeenligt väckts
12. Övriga frågor
13. Föreningsstämmans avslutande
Vid extra föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare och två (2) justeringsmän
tillika rösträknare
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Ärenden som angivits i kallelsen till den extra föreningsstämman
5. Föreningsstämmans avslutande
Vid extra föreningsstämma får inte andra ärenden behandlas, än de som angivits
i kallelsen till stämman.
§14 Motion till föreningsstämma
Önskar medlem förelägga ordinarie föreningsstämma visst ärende, skall skriftligt
förslag härom inlämnas till styrelsen senast den 15 februari respektive 15 september.
Styrelsen framlägger detta förslag (motion) jämte eget yttrande vid stämman.
§15 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Senast den 15 februari skall bokslutet och styrelsens berättelse och protokoll för det
gångna verksamhetsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall
senast den 25 februari avge sin berättelse till styrelsen.

§16 Revision
1. Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två (2) revisorer.
Revisor och ersättare väljs för ett (1) år, men kan omväljas.
2. Revisorerna skall till ordinarie föreningsstämma avge berättelse över den
verkställda revisionen, samt tillstyrka eller avstyrka beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen.
3. Styrelsen skall till ordinarie föreningsstämma avge skriftligt yttrande över
anmärkningar som framförts av revisorerna.
§17 Styrelse
1. Styrelsen skall leda föreningens verksamhet mellan ordinarie
föreningsstämmor.
2. Styrelsen skall ha minst sju (7) ledamöter, och består av ordförande,
sekreterare, kassör och övriga ledamöter.
3. För styrelseledamöter ska minst två (2) ersättare
4. Ersättare inträder i den ordning de valts vid ordinarie ledamots förfall.
§18 Styrelsens sammanträde och beslutsförhet
1. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst tre (3)
ledamöter så påfordrar. Till sammanträde skall ersättare kallas.
2. Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden Medlemmarna har rätt att
läsa styrelseprotokollen med undantag av ev. sekretessbelagda delar.
Styrelsen är beslutsför, när minst halva antalet ledamöter, varav en är
föreningens ordförande, vice ordförande eller sekreterare, är närvarande.
3. Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall där
förestående stadgar anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening
sammanträdesordföranden biträder.
4. Styrelseledamot och ersättare för sådan är tillsammans med de övriga
ansvariga för de beslut han övervarat, såvida han inte till protokollet låtit
anteckna, att han har avvikande mening.
5. Angelägenheter för Stiftelsen Svanskogs Järnvägsstation (SSJ) ska också
handhas av JÅÅJ:s styrelse enligt SSJ:s stadgar punkt 5 och 6.

§19 Verksamhetens övergripande uppgifter – ledningsfunktion. ledning
Styrelsen är JÅÅJ:s och SSJ:s ledande organ och har det övergripande ansvaret alla
verksamheter inom föreningen och stiftelsen inklusive den löpande ekonomiska
förvaltningen, samt att leda och samordna bland annat utformningen av
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av alla verksamheter hos
föreningen och stiftelsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekonomiska planeringen (budget, redovisning och uppföljning)
Säkerhetsarbete och trafikplanering
Information
Skapa resurser för att förbättra effektiviteten i verksamheten
Resor
Anställd personal
Myndighetskontakt mm
Fördelar inom sig förekommande uppgifter
Styrelsen kan efter förslag från enskild medlem låta arrangera arbets- eller
medlemsmöten om den anser detta befogat.
10. Adjungera personer utanför styrelsen för visst ärende
§20 Styrelsens utskott
1. Styrelsen kan vid behov utse utskott inom områden den finner lämplig.
Utskotten styrs av verksamheten.
2. Protokoll skall föras vid utskotten sammanträde
§21 Tillhörighet
1. Styrelseledamot och ersättare skall vara medlem i föreningen.
2. Undantag till punkt ovan: föreningsstämma äger rätt att utse en icke medlem
till fullvärdig ledamot av styrelsen under följande förutsättning:
2.1

Personen representerar en juridisk person som föreningen har
varaktig och betydande förbindelse med.

2.2

antalet icke medlemmar enligt punkt a ovan får inte samtidigt
utgöra mer en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter

2.3

Revisor och dennes ersättare behöver inte vara medlem i
föreningen.

2.4

Vid föreningsstämma skall vid behov kontroll av de närvarandes
rösträtt (erlagt gällande årsavgift) kunna göras.

2.5

Endast medlemmar äger rätt till visst möte eller verksamhet,

såvida icke annat beslutats av styrelsen i varje enskilt fall.
2.6

Styrelsen skall kontrollera att person som erhåller uppdrag i
föreningen, är myndig enligt all-män lag i de avseenden detta är
nödvändigt för uppdragets genomförande.

§22 Andelar i föreningen
1. Föreningsstämma kan bemyndiga styrelsen att utfärda andelar i föreningens
namn. Stämman skall därvid ange dels andelens nominella belopp, dels
antalet andelar som skall emitteras, dels om de för andelarna erhållna medlen
skall gå till visst specificerat ändamål, eller användas generellt inom
föreningen.
2. Innehav av andel, innebär endast att innehavaren, som donator av likvida
medel, främjat föreningens syfte och verksamhet. Innehavare av andel har
närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt vid föreningsstämma. Inga
andra utfästelser får ges till innehavare av andel. Innehavare av andel innebär
inte medlemskap i föreningen.
3. Innehav av andel är personligt, och innehavaren är den vars namn finns
tecknat på andelen. Förteckning skall finnas över de personer som tillfullo
inbetalt likvid för andel. Andelsägare skall kallas till föreningsstämma.
4. På andel skall förutom föreningens namn och uppgift på det nominella
beloppet finnas: Andelens nummer, namn på innehavaren, utfärdandedatum,
ordförandens och sekreterarens signum samt andelens ändamål om detta
närmare angetts
5. Andelar numreras löpande från ett (1). Varje serie av andelar skall vara unikt i
sitt utförande.
§23 Styrelsens delegationsrätt
1. Med de förbehåll som sägs i JÅÅJs och SSJ:s stadgar och ärenden gentemot
myndighet och ärenden av övergripande och/eller i principiell samt
trafiktillstånd, får styrelsen uppdra åt utskotten eller åt ledamot i styrelsen
eller anställd(a) att på styrelsens vägnar fatta beslut i ärenden som styrelsen
fastställer i särskild delegationslista.
2. Styrelsen kan utse befattningshavare, som inför styrelsen är ansvarig för viss
del av föreningens verksamhet. Sådan befattningshavare äger rätten att
avgöra förekommande ärenden inom de totala ramar som anges av styrelsen.
Befattningshavare äger också rätten att i styrelsen föredragna ärenden för
vilka denne är ansvarig.

§24 Stadgeändring och föreningens upplösning
1. Ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen fodrar att
samtliga närvarande röstberättigade medlemmar enas härom, eller att beslut
fattas på två (2) på vardera följande föreningsstämmor och på den senare
stämmans biträdes av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande
röstberättigade medlemmarna. Minst två (2) månader skall förflyta mellan
föreningsstämmorna.
2. Förslaget till stadgeändring eller om upplösning skall tillställas medlemmarna
med kallelsen till föreningsstämman.
3. Då föreningsstämman såsom vilande antar förslag om föreningens upplösning,
skall styrelsen avgå och nyval hållas.
4. För stadgeändring och föreningens upplösning erfordras beslut med stöd av
minst två tredjedelar (2/3) av de angivna rösterna.
§25 Föreningens tillgångar vid upplösning
1. Vid upplösning av föreningen skall styrelsen eftersträva att föreningens
museiföremål för framtiden i enlighet med föreningens syfte och verksamhet.
I första hand bör museiföremålen kostnadsfritt i befintligt skick erbjudas
annan liknande seriös förening eller institution
2. Rullande materiel bör om möjligt kunna visas i drift av ny ägare.
3. Föreningens samling av små föremål, handlingar mm, skall av ny ägare hållas
samlad och tillgänglig för seriös forskning. Kan dessa villkor inte upprätthållas,
skall samlingen på villkor som ovan erbjudas i första hand Åmåls kommun och
i andra hand Sveriges Järnvägsmuseum.
4. Om museiföremålen inte kan bevaras skall de säljas och de influtna medlen
användas för att stödja verksamhet för vilken föreningen verka.
§26 Tolkning
Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas gäller styrelsens mening till dess
föreningsstämman avgör frågan.

