
STADGAR FÖR RÅÅ SJÖSCOUTKÅRS STÖDFÖRENING 

 
§1 Föreningens namn 

Föreningen är en ideell förening och dess namn är Råå Sjöscoutkårs Stödförening. 

 

§2 Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att på ideell basis vara en allmännyttig och aktiv stödförening åt Råå 
Sjöscoutkår genom att bland annat;  

- vara behjälplig praktiskt och ekonomiskt vid olika arrangemang och angelägenheter 
- väcka och vidga föräldrarnas och allmänhetens intresse och förståelse för 

sjöscoutkårens verksamhet 
 

§3 Medlemskap 

 Alla intresserade kan efter ansökan beviljas medlemskap. 

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och erlägga av årsmötet fastställd 
medlemsavgift. Om så ej sker har medlemskapet förverkats. 

 

§4 Styrelsen 

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ska bestå av ordförande och högst åtta 
ledamöter. 

Ordförande väljs på årsmötet för en tid av ett år. 

Övriga ledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år så att hälften av ledamöterna väljs 
växelvis på respektive årsmöte. 

Styrelsen ska konstituera sig omedelbart efter årsmötet och då obligatoriskt utse vice 
ordförande, kassör och sekreterare. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst hälften av ledamöterna så 
begär. 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som ska justeras av ordförande eller om denne 
varit förhindrad av den som lett styrelsesammanträdet. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i styrelsen 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Styrelsen svarar för; 



- att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgarna och att de beslut som 
årsmöte eller allmänt medlemsmöte beslutat. 

- att föreningens räkenskaper sköts med noggrannhet och enligt gällande lagstiftning. 
- att verksamhetsberättelse och bokslut upprättas och senast tre veckor före årsmöte 

överlämnas till revisorn. 
 

§5 Revision  

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse en 
revisor och en revisorssuppleant. 

 

§6 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhet- (räkenskaper) år är lika med kalenderår. 

 

§7 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i föreningen, dock äger styrelsen i 
samband med konstituering rätt att besluta att till kassören delegera rätten att ensam 
teckna föreningens firma på giro- och/eller bankkonto för handläggning av löpande 
drifttransaktioner. 

 

§8 Medlemsavgift 

Medlemsavgift för verksamhetsår fastställs till form och belopp av årsmötet och avser tiden 
från det årsmöte som beslutat om avgiften till nästa årsmöte. 

 

§9 Årsmöte 

Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år. Kallelse till årsmöte ska 
ske senast tre veckor före dag för årsmöte. Till kallelsen bifogas dagordning, 
verksamhetsberättelse och bokslut. 

 Dagordningen för årsmötet ska uppta följande punkter; 

1. Öppnande  
2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av ordförande på årsmötet 
5. Val av sekreterare på årsmötet 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
7. Information från Råå Sjöscoutkår 



8. Verksamhetsberättelse och bokslut inklusive kompletterande information om 
viktigare beslut och händelser från tiden från 1 januari innevarande år fram till 
årsmötet 

9. Revisionsberättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden fram till årsmöte 
11. Eventuella motioner 

Motion ska för att kunna behandlas på årsmötet vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före årsmöte. Styrelsen ska avge yttrande över motionen. 

12. Förslag till verksamhetsplan och eventuellt andra särskilda förslag från styrelsen samt 
förslag till budget för det nya verksamhetsåret inklusive förslag till medlemsavgift. 

13. Val av; 
o ordförande på ett år 
o ordinarie styrelseledamöter på två år (ordinarie styrelseledamot på ett år vid 

eventuella kompletteringsval) 
o revisor på ett år 
o en revisorssuppleant på ett år 
o två ordinarie och en suppleant till valberedning på ett år 

14. Eventuellt övriga frågor av informativ karaktär. Fråga som väcks under denna punkt 
kan ej leda till beslut om inte synnerliga skäl motiverar detta. 

15. Avslutning 
 

§10 Allmänt medlemsmöte 

Styrelsen kan kalla till allmänt medlemsmöte för behandling av fråga av principiell karaktär, 
tex stadgeändring. I kallelse ska anges vilken/-a fråga/-or som ska behandlas. De sex första 
punkterna på dagordningen är identiska med dem som angetts ovan för dagordning på 
årsmöte. Utöver de ärenden som angetts i kallelsen kan inga andra behandlas på sådant 
allmänt medlemsmöte. 

 

§11 Protokollsjustering 

Beslut på årsmöte fattas med acklamation om inte votering begärs. 

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det. 

Årsmötesprotokoll ska justeras inom två veckor efter årsmöte och därefter hållas tillgängligt 
för medlemmarna. Detta gäller även protokoll från allmänt medlemsmöte. 

 

§12 Stadgeändring 

För ändring av föreningens stadgar erfordras två på varandra följande allmänna 
medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. 

 



§13 Föreningens upplösning 

Föreningen kan upplösas på förslag av styrelsen eller om minst 2/3 av medlemmarna så 
begär eller om Råå Sjöscoutkår läggs ned och föreningen ej inom två år lyckats upprätta en 
ny sjöscoutkår.  

Beslut om nedläggning ska fattas av två på varandra följande allmänna medlemsmöten varav 
det ena ska vara ordinarie årsmöte. 

Om föreningen upplöses men sjöscoutkåren fortfarande är verksam ska tillgångarna tillfalla 
Råå Sjöscoutkår. Om även denna lagts ned tillfaller medlen Kulla Scoutdistrikt. 

 

 

Att ovanstående text överensstämmer med stadgeenliga beslut fattade på allmänna medlemsmöten vidimeras; 

 

Ordförande: Charlotte Carlsson 

Allmänt möte: 2021-01-28 

Årsmöte: 2021-03-xx 

Tekniskt-redaktionell revidering har företagits av styrelsen 2021-01-25 och ratificerats av allmänt 
medlemsmöte/årsmöte 2021-03-xx 


