
MälarModulmöte Stadgar  

 

§ 1 Föreningens namn 
 

MMM-MälarModulMöte. 

§ 2 Säte 
 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Syfte 
 

Att opolitiskt och ideellt främja modulbygge och modulkörning inom 
modelljärnvägshobbyn i skala HO (1:87). 
 

§ 4 Medlemskap 
 

a) Medlem i föreningen är den som erlagt medlemsavgift. Ett 
medlemskap räcker för hela familjen, men ger endast en 
person rösträtt. 

 
b) Medlem ska lämna följande information till föreningen: 

Tilltalsnamn, efternamn, hemadress, telefonnummer och 
epost-adress. 
 

c) Om en medlem saknar något av detta kan styrelsen bevilja 
undantag. 
 

d) Om en medlem har särskilda skäl för att undanhålla någon 
av dessa uppgifter kan styrelsen bevilja undantag. 
 

e) Föreningen tillhandahåller för alla medlemmar en 
medlemslista med angivet tilltalsnamn och efternamn. 
Föreningen har rätt att ha uppgifter om när någon person 
blev medlem, om betalda och ännu inte betalda 
medlemsavgifter. 
 

f) Föreningen har vidare rätt att ha uppgifter om vilka som 
anmält sig för olika uppdrag, tillställningar, möten, tillgång till 
lokaler, websidor och applikationer och annat som behövs 
för att administrera föreningen och dess verksamhet. 

 

 § 5 Verksamhetsår 
 

Verksamhetsåret är kalenderår. 

 § 6 Årsmöte Föreningens medlemmar samlas till årsmöte senast 5 månader 
efter verksamhetsårets slut, kallelse sker skriftligt/mail minst 4 
veckor i förväg. Årsmöteshandlingar hålls samtidigt tillgängliga i 
databasen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor 
före årsmötet och publiceras i databasen. 
 
Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte. 
 
1. mötets öppnande, 
2. mötet behörigen utlyst, 
3. val av mötesordföranden, 
4. val av mötessekreterare, 
5. fastställande av röstlängd, 
6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, 
7. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år,   
8. Ekonomisk berättelse för föregående år 
9. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, berättelse 
för föregående år, 



10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 
11. val av ordförande och styrelsemedlemmar 
12. val av revisionsansvarig och suppleant,   
13. Val av valberedning, 
14. Fastställande av Budget 
15.Fastställande av årsavgift 
16. övriga anmälda ärenden,   
17. mötets avslutande. 
 

§ 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av minst 5 personer av stämman valda 
ledamöter, inklusive ordföranden. 
 
Föreningens ordförande väljs av stämman för en period av 1 (ett) 
år.  
 
Föreningens styrelseledamöter väljs enligt följande:   
 
Styrelseledamot a), c) samt e) väljs av stämman för en period av 2 
(två) år och väljes varje jämnt år. 
 
Styrelseledamot b), d) samt f) väljs av stämman för en period av 2 
(två) år och väljes varje ojämnt (udda) år.  
 
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör 
samt inom eller utom sig de funktionärer som styrelsen finner 
erforderliga för föreningens verksamhet. 
 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och 
handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i 
alla ärenden, om inte annorlunda bestäms i dessa stadgar.  
 
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och eller när mer 
än halva antalet styrelseledamöter så påkallar och är beslutmässig 
när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. 
 
Styrelsen skall genomföra minst 4 styrelsemöten per 
verksamhetsår. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst 
 

§ 8 Tecknande av 
föreningen 
 

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§ 9 Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna 
valen, skall två valberedare väljas av årsmötet. 
 

§ 10 Revisor För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses 
en revisionsansvarig samt en revisorssuppleant på årsmötet. 
 

§ 11 Stadgeändring Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte med 2/3-dels 
majoritet. 
 

§ 12 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen bör anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Är 
medlemsavgiften, trots påminnelse, inte erlagd, anses medlemmen 



ha utträtt. 
 

§ 13 Uteslutning Medlem som motarbetar föreningens verksamhet och ändamål 
eller uppsåtligen skadat föreningens intressen, kan uteslutas. 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av 
de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 
 
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle 
att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, dock minst 
14 dagar. 
 
I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. 
 
Beslutet skall tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet. 
 

§ 14 Upplösning För upplösning av föreningen fordras att beslut härom träffas på två 
på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. Mellan 
de båda skall minst två månader förflutet. 
 
För beslut om upplösning fordras 2/3-dels kvalificerad majoritet. 
 
Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall 
föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med beslut på 
sista årsmötet. 
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