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Stadgar för den ideella föreningen Sällskapet
Vikingatida Skepp
1. Förenings namn är “Sällskapet Vikingatida Skepp” (SVS).
2. Sällskapet är en ideell, öppen, samhällsnyttig förening, politiskt och
religiöst obunden.
3. Sällskapets styrelse har sitt säte i Göteborg.
4. Sällskapets ändamål är att främja forskning och kunskap om forntida
skepp, skeppsbygge och sjöfart med tyngdpunkt på vikingatid. Forskning sker i sällskapet till exempel experimentellt genom att bygga och
använda rekonstruktioner av vikingatidens skepp, även med syfte att för
en bredare allmänhet levandegöra ovanstående samt livet ombord under
färderna. Sällskapet verkar även för en god miljö, speciellt havsmiljö,
och minskad användning av fossila energislag bland annat genom att
upplysa om elmotordift av fritidsfartyg.
5. Sällskapets angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av
ordförande, 4 ledamöter, samt 2 suppleanter. Ordförande väljes för 2
år, och övriga ledamöter väljes för en tid av 2 år varvid hälften nyväljs
varje år växelvis. 2 suppleanter väljes varje jämnt år och 1 varje udda.
Valberedningen skall bestå av 2 personer och väljs för 2 år, 1 st årligen
växelvis. Inom sig utlyser styrelsen kassör och sekreterare.
6. Revisorer, 2 st, väljes för 2 år, växelvis varje år.
7. Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
8. Styrelsen är beslutsför om minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal avgör ordförandens röst.
9. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.
10. Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över Sällskapets tillgångar och
skulder samt inkomster och utgifter. Sällskapets räkenskaper avslutas
per kalenderår. Före den 15 februari skall räkenskaperna vara avslutade
och överlämnade för granskning till föreningens revisorer, vilka över
granskningen avger berättelse.
11. Föreningen skall samlas till årsmöte före mars månads utgång varje år
på dag som styrelsen bestämmer och kallelse skall utgå minst 14 dagar
innan. På årsmötet förekommer: styrelsens årsberättelse, revisorernas
berättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ordförande, val

Sällskapet Vikingatida Skepp

Sidan 2 av 2
2014-05-14

av styrelseledamöter, val av suppleanter, val av revisorer, val av valberedning, övriga ärenden.
12. Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreninges upplösning är inte giltigt, med mindre än att beslut härom fattas på två
av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. På sist hållna
medlemsmöte måste 2⁄3 av de röstande bifalla förslag om ändring eller
upplösning för att beslutet ska vara giltigt.
13. Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller uppträder på ett
sätt som kan skada föreningen kan uteslutas genom beslut i styrelsen.
14. Om sällskapet inte längre kan driva sina seglande skepp vidare skall
Vidfamne skänkas till Vikingeskibshallen i Roskilde. Om Vikingeskibshallen inte kan ta emot donationen skall Vidfamne erbjudas till försäljning till högstbjudande. Om en enig styrelse lägger ett förslag som antas
av medlemmarna på ett årsmöte kan Vidfamne säljas till ett valfritt pris
till annan seriös organisation. Starkodder skall säljas till högstbjudande
eller säljas till valfritt pris till en seriös organisation. Övrig utrustning
till skeppen kan säljas eller bortskänkas efter styrelsebeslut.
15. Om SVS ej längre äger något seglande skepp övergår huvudriktningen
för verksamheten till att främja kunskap och forskning om vikingatida
skepp och om teknik som anknyter till vikingatida skepp. Exempel på
aktiviteter kan vara utgivning av eller stöd till utgivning av böcker och
skrifter, stipendier för studieresor, forskning eller annat som anknyter
till ändamålet.
16. I händelse av att Sällskapet Vikingatida Skepp skulle upplösas skall
alla tillgångar och all egendom skänkas till organisation som bedriver
verksamhet med liknande ändamål. Sällskapet får inte upplösas så länge
det finns minst 7 medlemmar som är aktiva och vill driva verksamheten
vidare.

