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§ 1 Ändamål 
Föreningens ändamål är att anordna vandringar, företrädesvis i Stockholmstrakten, samt 
att utöva annan verksamhet som står i samband med eller i övrigt främjar vandrings- eller 
friluftsliv. Dessutom kan föredrag och enkla samkväm anordnas. Sådant föredrag eller 
samkväm, som inte anordnas i samband med vandring, kallas i dessa stadgar tillställning. 
 

§ 2 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår. 
 

§ 3 Medlemmar 
Inträde som medlem står öppet för fysisk person. Medlemmarna är dels ständiga, dels 
årligt betalande. 
Medlemskap erhålls efter betalning av fastställd medlemsavgift och förloras genom 
underlåtenhet att erlägga avgift i rätt tid. 
Till hedersmedlem kan föreningen utse den som lagt ned utomordentligt förtjänstfullt 
arbete inom föreningen eller i övrigt visat särskilt intresse för föreningens syften och 
verksamhet. 
 

§ 4 Avgifter 
Årligt betalande medlem erlägger för varje verksamhetsår en avgift som fastställs vid 
föreningens årsmöte. Om inträdet sker under november eller december, gäller avgiften 
även följande verksamhetsår. Avgiften för verksamhetsåret betalas senast den 15 februari. 
Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift. 
 

§ 5 Föreningsaktiviteter 
Om styrelsen inte bestämmer annorlunda, får alla delta i föreningens vandringar men 
endast medlemmar i föreningens tillställningar och resor. 
Vandringar och andra aktiviteter tillkännages på lämpligt sätt. 
Beräknade kostnader för varje tillställning och resa fördelas på deltagarna. Överskott eller 
brist regleras via föreningens kassa. 
 

§ 6 Föreningsmöten 
Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas under första kvartalet och behandla bland annat 
följande: 
1. verksamhetsberättelse 
2. revisionsberättelse 
3. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
4. fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 
5. fastställande av arvoden 
6. förslag från styrelsen 
7. inkomna motioner enligt § 12 
8. styrelseval enligt § 7 
9. val av revisorer enligt § 10 
10. val av valberedning enligt § 11 
11. övriga ärenden. 
 
 
 



  
Kallelse till årsmöte ska ske på lämpligt sätt minst en månad i förväg. 
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser det påkallat eller då minst etthundra (100) av 
föreningens medlemmar begärt det i ett angivet ärende. Kallelse till extra föreningsmöte 
ska sändas till varje medlem skriftligt minst en vecka i förväg. 
Kallelse till extra föreningsmöte ska ange de ärenden som ska behandlas. 
På föreningsmötet äger varje personligen närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 

§ 7 Styrelsens sammansättning 
Föreningens styrelse består av ordföranden och fem-sju övriga ledamöter samt två-tre 
ersättare. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år, övriga ledamöter för två år och 
ersättare för ett år. 
Föreningsmötet kan, om 3/4 av de röstande så beslutar, entlediga styrelseledamot före 
utgången av den tid för vilken han eller hon blivit vald. 
 

§ 8 Styrelsens uppgift och befogenhet 
Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter med rätt att besluta i alla frågor om inte 
beslutanderätten enligt stadgarna åligger föreningsmöte eller om föreningsmötet 
förbehållit sig rätten att fatta eget beslut. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig övriga erforderliga 
funktionärer. 
Styrelsen avger en verksamhetsberättelse som jämte räkenskaper, protokoll och övriga 
handlingar för det gångna verksamhetsåret lämnas till revisorerna senast två veckor före 
årsmötet. 
Ersättning av kostnad förutsätter att följande villkor är uppfyllda: 

• Styrelsen har i förväg beslutat att kostnaden är relevant för föreningens 
verksamhet. 

• Originalkvitto lämnas till föreningens kassör. 
• Kostnaden avser innevarande bokföringsår. 

 
§ 9 Styrelsesammanträden 

Till styrelsesammanträden kallar ordföranden eller vice ordföranden styrelsens samtliga 
ledamöter och ersättare. För beslutsmässighet fordras att minst halva antalet 
styrelseledamöter är närvarande. För giltighet av fattat beslut fordras, då för 
beslutsmässighet minsta antalet ledamöter är närvarande, att dessa är ense om beslutet. 
Är lika många för som emot beslutet gäller den mening som biträds av ordföranden. 
Styrelsesammanträde kan också hållas i anslutning till vandring, tillställning eller i samband 
med föreningsmöte sedan endast de därvid närvarande styrelsemedlemmarna blivit 
kallade. I sådant fall fordras för besluts giltighet att 2/3 av styrelsens samtliga ledamöter 
deltar i beslutet och är ense om detta. 
 

§ 10 Revision 
På årsmötet ska två ordinarie revisorer och två ersättare för dessa väljas. Revisorer och 
ersättare väljs för ett år. 
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av revisorerna, vilka avger 
revisionsberättelse vid årsmötet. 
 

§ 11 Valberedning 
På årsmötet ska en valberedning väljas för ett år. Valberedningen ska bestå av minst tre 
personer, varav en sammankallande. 
 



§ 12 Motion 
Medlem i föreningen har rätt att skriftligen sända motion för behandling vid föreningens 
årsmöte. 
Förslaget ska lämnas till styrelsen före den 15 januari. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande 
över motionen. 
 

§ 13 Olämpligt uppträdande 
Den som skadar föreningens anseende genom olämpligt uppträdande eller vållar otrevnad 
inom densamma kan av styrelsen tilldelas en varning. Om varningen inte ger avsedd effekt 
kan personen ifråga förbjudas att delta i föreningens vandringar och andra aktiviteter och, 
om han eller hon är medlem, uteslutas ur föreningen. 
 

§ 14 Stadgeändring 
Rätten att besluta om ändring av eller tillägg till dessa stadgar tillkommer föreningsmöte. 
För att föreningsmötets beslut om ändring eller tillägg ska bli giltigt fordras antingen att 
det biträds av 2/3 av de röstande eller att identiska beslut fattas av två på varandra 
följande föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. 
 

§ 15 Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkningen av föreningens stadgar eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i 
trängande fall av styrelsen. 
 

§ 16 Upplösning av föreningen 
Rätten att besluta om föreningens upplösning tillkommer årsmötet. 
För giltigheten av beslut fordras att detsamma fattats av två på varandra följande 
årsmöten och att beslutet vid det senare mötet biträtts av 2/3 av de röstande. 
Befintlig egendom ska vid föreningens upplösning inte fördelas på medlemmarna utan 
användas till syfte som efter årsmötets bestämmande överensstämmer med föreningens 
ändamål. 
 

 

 

 


