
Stadgar för Föreningen M 20

Antagna vid föreningsmöte den 9 juni 2005.
Föreningens organisationsnummer är 802428-4088.

1.  Firma
Föreningens firma skall vara Föreningen M20.

2.  Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

3.  Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara den 1 januari till 31 december.

4.  Ändamål
Föreningen skall bevara minsveparen M20 som sjögående museifartyg samt, på sätt som 
styrelsen från tid till annan bestämmer och i samverkan med försvarsmakten, bidra till ett 
stärkt sjöförsvar.

5.  Beslutande organ
Beslutande organ är det årliga föreningsmötet - årsmötet - som under verksamhetsåret 
företräds av styrelsen.

6.  Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall två revisorer utses.

7. Medlemskap
En fysisk person som stödjer föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen.

8.  Hedersmedlem
Antagande av hedersmedlem beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen.

9.  Uteslutning
Medlemskap upphör för medlem som tre kalendermånader efter sista inbetalningsdag inte 
betalat sin årsavgift för kalender/räkenskapsåret.
Medlem som uppsåtligen motverkar föreningens ändamål kan uteslutas genom enhälligt 
styrelsebeslut.

10.  Avgifter
Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för tiden intill påföljande årsmöte. 

Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Medlem som erlägger tio årsavgifter vid ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.



11.  Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst åtta ledamöter.

Udda kalenderår väljs ordförande för en period på två år.

Udda kalenderår väljs hälften av styrelseledamöterna för en period på två år och 
jämnt kalenderår väljs hälften av styrelseledamöterna för en tid av två år.

Vid eventuellt fyllnadsval väljs den nya ledamoten för återstående mandattid för 
den avgångna ledamoten.

Styrelsen konstituerar sig själv utöver vad avser ordförande.
 
12.  Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden.
Om minst två styrelseledamöter är ense härom är ordföranden skyldig att kalla styrelsen 
till sammanträde inom 14 dagar.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande/vice ordförande och en majoritet av 
ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst. Vid sammanträde skall föras protokoll.

Styrelsens mötesprotokoll justeras utöver ordföranden av utsedd person.

13.  Årsmöte och extra föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte, årsmöte, avhålls före april månads utgång. 
Kallelse till föreningsmöte och extra föreningsmöte skall ske senast 20 dagar före 
mötet med e-post eller för medlemmar, som ej anmält e-postadress, per brev.
Styrelsen må kalla till extra föreningsmöte när den finner detta påkallat eller om minst en 
femtedel av föreningens medlemmar begär det.

Vid extra föreningsmöte skall anledningen till mötet framgå av kallelsen.

14.  Ärenden på årsmötet

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av balansräkning och disposition av vinstmedel
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgift
11. Val av ordförande när mandattiden gått ut
12. Val av övriga styrelseledamöter vars mandattid utgår
13. Val av två revisorer
14. Val av valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande
15. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och eventuella 

motioner från medlemmar

Motion från medlem tas upp till beslut om den skriftligen inkommit till 
styrelsen senast tjugo dagar före årsmötetet.
Styrelsen skall ge sitt förslag till hur årsmötet skall besluta i motionsfrågan.



15.  Ärenden på extra föreningsmöte
På extra föreningsmöte får endast ärenden tas upp för beslut som varit upptagna i kallelsen.

16.  Beslut
Medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år är röstberättigad vid föreningsmöte.

Vid föreningsmöte har varje röstberättigad medlem en röst.
Varje närvarande medlem kan genom skriftlig fullmakt av annan röstberättigad medlem ges 
ytterligare en röst. För att fullmakten skall vara giltig skall den lämnas till mötessekreteraren 
så snart denna valts. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt utom vid stadgeändring och 
upplösning av föreningen då 2/3 majoritet gäller.

Vid lika röstetal gäller mötesordförandens röst som utslagsröst, 
utom vid personval, då lottning avgör. Röstning sker öppet.
Vid val skall sluten omröstning äga rum om någon begär det. 
Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet eller val av revisorer.

17.  Stadgeändring
Beslut om stadgeändring är giltig då beslut fattas på två på 
varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.

18.  Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra 
föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.

Vid upplösning av föreningen skall dess nettotillgångar i första hand erbjudas Sjöhistoriska 
museet, i andra hand annat marinhistoriskt ändamål enligt beslut av styrelsen och i tredje 
hand avyttras på öppna marknaden, varvid överskottet skall tillfalla Sjöhistoriska museet eller 
dess vänförening.

Ändringslogg

Nr Datum Ändring
Ä1 2013-04-07 Uppdaterat med aktuellt organisationsnummer


