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§ 1. Firma. 

 Föreningens namn är föreningen Flottningsbåtar i Siljan 

 

 

§ 2. Säte. 

 Föreningen har sitt säte i Mora kommun. Dalarnas län. 

 

 

§ 3. Ändamål. 

 Föreningen har till ändamål  

- att bevara, använda och sprida kunskap om gammal teknik om 

ångmaskiner och tändkulemotorer i flottningsbåtar. 

- att enligt särskilt avtal sköta och förvalta båtar och ångmaskiner 

tillhörande Siljansfors Skogsmuseum  

 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och ska verka i 

 demokratisk  anda. 

 

 

§ 4. Medlemskap. 

 Medlemskap kan förvärvas av envar som är villig att främja föreningens 

 ändamål. Även organisationer, samfälligheter och företag som vilja främja 

 föreningens ändamål kan beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap i 

 föreningen görs till styrelsen. Antagen medlem registreras i medlems-

 registret och erhåller kallelse till föreningens aktiviteter som: Årsmöte, 

 informationsmöten, arbetsmöten, demonstrationskörning av lokomobil samt 

 resor med Ångvarpfartyget Laxen och övriga båtar som föreningen 

 disponerar.   

 

 

§ 5. Medlemsavgifter. 

 Medlemsavgiftens storlek fastställes av föreningens årsmöte. 

 

 

 

 

 

 



§ 6. Styrelse. 

 Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare som utses av föreningens 

 årsmöte. Ledamöterna väljs för en tid av två år. Efter ett år avgår halva 

 antalet ledamöter och nyval görs för två år. Avgående ledamot kan 

 omväljas. Årsmötet väljer ordförande.  

 Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften 

 av ledamöterna är närvarande. Beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika 

 röstetal avgör ordförandens röst. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid 

 styrelsens möten. Styrelsen håller minst 4 styrelsemöten och kallar  till 

 minst ett medlemsmöte förutom årsmötet per år.  

 

 

§ 7. Revisorer. 

 För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt 

 styrelsens förvaltning utses två revisorer. Revisorerna bör väljas på två år 

 men att en revisor första gången väljs för ett år. 

 

 

§ 8. Valberedning 

 Valberedningen består av 2 personer som väljs på årsmötet för ett år i taget. 

 Valberedningen har till uppgift att inför årsmötet föreslå personer till 

 styrelsen och andra uppdrag i föreningen.   

 

 

§ 9. Årsmöte. 

 Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse med brev eller e-post. 

 Kallelse sker tidigast fyra veckor före och senast två veckor före 

 årsmötet. Årsmöte skall hållas före juni månads utgång. 

 Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller fler än en tredjedel av 

 föreningens medlemmar så begär.  

 

 

§ 10. Räkenskapsår. 

 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

 

§ 11. Firmateckning. 

 Ordförande och kassör tecknar föreningens firma. Årsmötet beslutar om 

 firmateckning skall vara två i förening eller var för sig. 

 

 

§ 12. Motioner. 

 Medlem har rätt att skriva motion till föreningens årsmöte. Motioner till 

 föreningens årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast före utgången av 

 april månad.  

 



§ 13. Rösträtt. 

 Varje medlem har en röst på föreningens möten. Rösträtt kan inte överlåtas. 

 

§ 14. Ärende på ordinarie årsmöte. 

 På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Prövning om årsmötet blivit behörigen utlyst. 

4. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

5. Beslut om. 

  a. fastställande av årsredovisning. 

  b. disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt 

  den fastställda årsredovisningen. 

  c. ansvarsfrihet för styrelsen. 

 6.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 

 7.  Val av styrelse och ordförande i styrelsen 

 8. Val av revisorer. 

 9. Val av valberedning. 

 10. Behandling av motioner. 

 11. Beslut om firmateckning. 

 12. Fastställande av medlemsavgift.     

 13. Annat ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet.  

 

§ 15. Ändring av stadgar. 

 Ändring av stadgar kan ske efter två på varandra följande medlemsmöten 

 vara det ena skall vara ordinarie årsmöte.  

 För ändring av stadgarna krävs att 2/3 av närvarande medlemmar bifaller 

 förslaget. 

 

§ 16.  Uteslutning. 

 Medlem kan uteslutas vid brott mot föreningens stadgar. 

 Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

 

§ 17. Upplösning. 

 Skulle föreningen upplösas skall efter det att samtliga skulder är betalda 

 resterande tillgångar tillfalla Siljansfors Skogsmuseum. 

  

 

 Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den        /        ------------- 
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