
Läsning 2: Proposition: Uppdaterade
stadgar för den ideella föreningen
Sällskapet Vikingatida Skepp

Allmänt
1. Föreningens namn är “Sällskapet Vikingatida Skepp” (SVS).
2. Sällskapet är en ideell och allmännyttig förening, öppen för alla som delar ett intresse av

vikingatid, historisk sjöfart eller skeppskonstruktion. Sällskapet är politiskt och religiöst
obundet.

3. Sällskapets huvudsakliga syfte är att äga, vårda och driva skeppet Vidfamne eller andra
historiska skepp, men även att främja forskning och kunskap om forntida skepp,
skeppsbygge och sjöfart med tyngdpunkt på vikingatid. Medlemsseglingar och
båtanknutna aktiviteter utgör en viktig del i sällskapets verksamhet. Sällskapet försöker
även verka för en ekologisk hållbarhet i samband med underhållet av dess ägodelar och
övriga aktiviteter.

4. Sällskapets styrelse har sitt säte i Göteborg.

Organisation
5. Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för

att det som bestäms på årsmötet blir gjort. Styrelsen består av ordförande och kassör
och tre ledamöter och minst två suppleanter. Ordförande, kassör och ledamöter sitter i
en period på två år, och suppleanter sitter i en period på ett år. Ordföranden och en
ledamot väljs på år som slutar med udda siffra. Kassör och två ledamöter väljs på år
som slutar med jämn siffra. Suppleanter väljs varje år. Styrelsen väljs på föreningens
medlemsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.

6. Valberedningen ska ansvara för att föreslå personer till personval på medlemsmötet.
Valberedningen ska bestå av två personer som väljs in för en tvåårsperiod. Personerna
väljs in en per år. Om valberedningen är helt vakant ansvarar styrelsen för deras
uppgifter.

7. Två ordinarie revisorer väljs växelvis för två år varav en ska utses som sammankallande.
8. Om medlem i styrelsen, valberedning eller revisor avgår, så kan extra medlemsmöte,

kallat två veckor i förväg, välja in en suppleant på den vakanta positionen för återstoden
av mandatperioden.

9. Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
10. Styrelsen är beslutsför om minst fyra styrelsemedlemmar närvarar. Vid styrelsens

sammanträden ska föras protokoll som också justeras.



11. Om annat ej anges i stadgarna så gäller följande vid all omröstning i föreningen:
a. Omröstning avgörs med enkel röstövervikt.
b. Nedlagda röster räknas ej.
c. Vid lika antal avlagda röster äger ordförande utslagsröst, utom vid personval, då

lotten avgör.
d. Röstning med fullmakt är tillåtet.

12. Vidfamne får enbart framföras under befäl av en av styrelsen godkänd person, som har
det yttersta ansvaret för besättning och fartyg. Denna ska utses på grund av sin
lämplighet och uppfylla alla av myndigheter ställda krav för att ha befäl över Vidfamne.

13. Enbart medlemmar kan väljas till styrelse och valberedning. Revisor kan dock väljas
utanför föreningen. Alla medlemmar i föreningen är valbara till styrelse, valberedning och
som revisorer, men enbart myndiga personer är valbara som styrelsens ordförande och
kassör. Man får inte samtidigt sitta i styrelsen och vara revisor. Närstående till
styrelseledamot bör ej väljas till revisor.

Medlemsmöte
14. Årsmötet, som är ett medlemsmöte, är sällskapets högst beslutande organ. Årsmöte ska

hållas före mars månads utgång varje år, på datum som styrelsen beslutar. Utöver detta
ska extrainsatta medlemsmöten hållas, om minst tre styrelsemedlemmar, eller en
revisor, eller 15 medlemmar i sällskapet begär detta till styrelsen. Alla medlemsmöten
ska hållas i Göteborgsregionen, alternativt hållas på ett sådant vis att föreningens alla
medlemmar som vill delta ges möjlighet till att göra så, till exempel genom videolänk via
internet.

15. På det ordinarie årsmötet förekommer: styrelsens årsberättelse och ekonomiska
redovisning, revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande
av medlemsavgift, val av ordförande, val av kassör, val av övriga styrelseledamöter, val
av suppleanter, val av revisorer, val av valberedning samt övriga ärenden.

16. Kallelse till medlemsmöte ska utgå minst 14 dagar innan mötet äger rum. Kallelse sker
via e-post, brev eller på annat sätt där mottagaren personligen nås av kallelsen. Ett
extrainsatt medlemsmöte ska hållas på en av styrelsen bestämd dag, senast 60 dagar
efter att begäran inkommit till styrelsen. Mellan två medlemsmöten ska minst 15 dagar
passera.

17. Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över Sällskapets tillgångar och skulder samt
inkomster och utgifter. Sällskapets räkenskaper avslutas per kalenderår. Före den 15
februari varje år ska räkenskaperna vara avslutade och överlämnade för granskning till
föreningens revisorer, vilka efter granskningen avger berättelse.

18. Beslut om ändring av föreningens stadgar är inte giltigt, med mindre än att beslut härom
fattas på två av varandra oberoende medlemsmöten, varav det ena måste vara ett
årsmöte. På båda dessa medlemsmöten måste 2/3 av de röstande bifalla förslag om
ändring, för att beslutet ska vara giltigt.



Medlemmar
19. Alla som ställer sig bakom punkt 2 och 3 och ansöker om medlemskap kan bli medlem

efter att ha betalat den fastställda medlemsavgiften.
20. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på medlemsmöte. Förslags- och rösträtt

på medlemsmöte har den som antingen deltagit på minst två av föreningens aktiviteter
de senaste två åren (medlemsmöten borträknat), alternativt varit medlem i föreningen i
minst två år. Vid tvistefrågor därom, har styrelsemedlemmar och personer med
befogenhet att föra befäl på Vidfamne, rätt att tillsammans hålla en omröstning där
omtvistad medlems förslags- och rösträtt avgörs.

21. En medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller syfte, eller uppträder på
sådant sätt att föreningen lidit skada kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa
årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas permanent eller inte. En
avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får debattera samt rösta i frågan om
sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning. Person
som riskerar att uteslutas ska underrättas om detta i förväg. Uteslutningsärende bör
annonseras i kallelsen till årsmötet tillsammans med nödvändig bakgrundsinformation.

Avveckling och upplösande
22. Vidfamne får endast avyttras om så beslutas av två på varandra följande möten,

ordinarie årsmöte och extra medlemsmöte, och där minst ⅔ av de röstande på båda
möten bifaller förslaget. Vidfamne skall då avyttras enligt följande fallande
prioritetsordning.

a. Om muséet Vikingeskibsmuséet i Roskilde är villiga att ta emot skeppet, ska
Vidfamne skänkas till dem.

b. Om en enig styrelse lägger ett förslag som antas med ⅔ majoritet av de röstande
på ett årsmöte, kan Vidfamne säljas till valfritt pris till annan seriös organisation.

c. Vidfamne erbjuds för försäljning till högstbjudande.
23. Övriga tillgångar, som ej regleras i punkt 22, får säljas eller skänkas efter styrelsebeslut.
24. Beslut om föreningens upplösning är enbart giltigt, då beslut härom fattas på två på

varandra följande medlemsmöten, varav ett är ett årsmöte. På båda mötena måste 2/3
av de röstande bifalla förslaget om upplösning för att beslutet ska gälla. I händelse av att
Sällskapet Vikingatida Skepp skulle upplösas ska den avgående styrelsen skänka alla
tillgångar och all egendom till muséet Vikingeskibsmuséet i Roskilde. Eventuell
kvarstående egendom som ej mottages, skänks av den avgående styrelsen till valfri
individ eller organisation. Detta avgörs efter internt beslut med enkel röstövervikt bland
de röstande i den avgående styrelsen, och vid tvistefrågor avgör lotten.


