
 

Stadgar för Nautiska Föreningen i Göteborg 
 

 

 

Föreningens namn och säte  
§ 1. Föreningens namn är Nautiska Föreningen i Göteborg 

Föreningen har sitt säte i Göteborg.  

 

Ändamål 
§ 2. Nautiska Föreningen i Göteborg har till ändamål att engagera människor med sjö-
fartsintresse genom att vara en social mötesplats där föreningen sprider kunskap och byg-
ger nätverk. 

Medlemskap 
Inträde 
§ 3. Föreningen är öppen för fysiska personer, med intresse av föreningens verksamhet, 
som styrelsen antagit som medlemmar. 
 
§ 4. Stödmedlem: Den som vill stödja Nautiska Föreningen i Göteborgs verksamhet kan 
ansöka om stödmedlemskap. Stödmedlemskap kan beviljas till både fysiska och juridiska 
personer. 
 
§ 5. Medlemskap kan erhållas efter ansökan till styrelsen som ska meddela om ansökan 
beviljas.  
 

Medlemskapet  
§ 6. Medlem ska betala den årliga medlemsavgift som föreningsstämman fastställer.  
 
Medlem som, före föreningens antagande av dessa stadgar, på grund av medlemskap i 
trettio år varit befriad från att betala medlemsavgift ska fortsatt vara befriad från att betala 
medlemsavgift. 
 

Hedersmedlem 
§ 7. En enig styrelse har, i plenum, rätt att utse hedersmedlemmar. Medlem i föreningen 
som på ett aktivt och engagerat sätt har bidragit till föreningens verksamhet kan utses till 
hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.  
 

Utträde 
§ 8. Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Ut-
träde ur föreningen sker vid slutet av det räkenskapsår under vilket medlemmen begärt 
utträde. 

Medlem som inte efter påminnelse betalar förfallen medlemsavgift anses ha utträtt ur före-
ningen vid slutet av det år för vilket medlemsavgift har erlagts.  

Styrelsen äger också rätt att utesluta medlem som motarbetat föreningens verksamhet el-
ler ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, eller som av andra skäl 
inte bör tillhöra föreningen.  



2 
 

 

Styrelsen  
§ 9. Styrelsen ska bestå av sex till tio ledamöter som är medlemmar i föreningen och som 
har erfarenhet från sjöfartsnäringen. Styrelsen väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma. 
Ordförande och kassör väljs för ett år vardera. Styrelsens ledamöter väljs för två år, med 
växelvis avgång. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 
 
§ 10. Styrelsen ska bestå av både män och kvinnor som representerar sjöfartsnäringens 
bredd. 
 

§ 11. Ordföranden, eller, vid förfall för hen, vice ordföranden, eller två ledamöter äger 
sammankalla styrelsen. 

§ 12. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. Styrelsens möten ska proto-
kollföras.  

§ 13. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av minst hälften av ledamöterna, dock minst fyra 
ledamöter. Beslut fattas, om inte annat anges, med två tredjedels majoritet. Ordföranden 
äger utslagsröst. 

§ 14. Det åligger styrelsen:  

- att verkställa av föreningsstämma fattade beslut 

- att ansvara för föreningens tillgångar och dessas förvaltning efter bankmässiga principer 
samt att ge kassaförvaltaren erforderliga fullmakter. 

- att avge årsredovisning till ordinarie föreningsstämma för senaste avslutade räken-
skapsår och förslag till budget för kommande räkenskapsår 

 Firmateckning  
§ 15. Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser. 

Verksamhetsår 
§ 16. Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret 

Föreningsstämma 
§ 17. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie förenings-
stämma (årsmöte) ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Extra före-
ningsstämma ska hållas när revisorn eller minst 1/10 av medlemmarna skriftligen begär 
det eller när styrelsen anser det nödvändigt.  

Extra föreningsstämma ska hållas senast fyra veckor efter att framställning härom kommit 
styrelsen tillhanda. Vid extra föreningsstämma ska endast de ärenden varom framställning 
begärts behandlas. 
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§ 18. Kallelse ska ske senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två 
veckor före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev 
med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. 

§ 19. Vid föreningsstämma äger varje närvarande medlem en röst. Rösträtten får endast 
utövas av medlem som före föreningsstämma erlagt medlemsavgift. Vid lika röstetal äger 
föreningens ordförande utslagsröst. Beslut fattas genom öppen omröstning om ej annat 
åberopas av medlem. 

§ 20. Vid föreningens ordinarie stämma (årsmöte) ska följande ärenden behandlas: 

• Stämmans öppnande 

• Fastställande av röstlängd. 

• Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämma. 

• Val av justerare och rösträknare för föreningsstämma. 

• Fråga om årsstämmans behöriga utlysande. 

• Fastställande av dagordning. 

• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

• Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste 

• räkenskapsåret. 

• Revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

• Beslut om antal ledamöter i styrelsen, 6–10 stycken. 

• Val av ordförande, tillika ledamot av styrelsen– ett år. 

• Val av kassör, tillika ledamot av styrelsen – ett år. 

• Val av övriga ledamöter – två år. 

• Val av auktoriserad revisor 

• Val av revisor och revisorssuppleant – ett år. 

• Val av valberedning och dess sammankallande – ett år. 

• Behandling av styrelsens propositioner. 

• Behandlingar av motioner inkomna senast 1:a januari. 

• Stämmans avslutande 

 

Revisorer 
§ 21. För granskning av förvaltning och räkenskaper väljes årligen en auktoriserad revisor, 
en lekmannarevisor jämte en suppleant. 

Upplösning av föreningen 
§ 22. Föreningens upplösning kan endast fattas vid två, med minst 14 dagars mellanrum, 
på varandra följande föreningsstämmor, därav åtminstone ett ska vara ordinarie före-
ningsstämma samt att beslut på båda stämmorna biträtts av minst 2/3 av de närvarande 
röstberättigade.  

§ 23. Vid eventuell upplösning av föreningen ska dess tillgångar gå till Svenska Sjörädd-
ningssällskapet (SSRS) 
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GDPR 
§ 24. Föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt 
som avses enligt gällande lagstiftning för personuppgifter. 

Ändring av stadgar  
§ 25. Föreningsstämma kan besluta om tillägg och ändring av stadgar. Beslut rörande till-
lägg eller ändring av stadgar kan endast fattas vid två, med minst 14 dagars mellanrum, 
på varandra följande föreningsstämmor, därav åtminstone ett ska vara ordinarie före-
ningsstämma (årsmöte) samt att beslut på båda stämmorna biträtts av minst 2/3 av de 
närvarande röstberättigade 


