Stadgar för Vadstena Järnväg, ekonomisk förening.
§ 1. 		 Föreningens firma
Föreningens firma är Vadstena järnväg, ekonomisk förening.
§ 2. 		 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Vadstena Kommun, Östergötlands Län.
§ 3. 		 Föreningens ändamål och verksamhet

•

•
•
•
•
•

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intresse och deltagande i verksamheten genom att:
Förvalta genom att äga eller arrendera järnvägen mellan Vadstena och Fågelsta med tillhörande stationsområden och byggnader, för bevarande och nyttjande för järnvägstrafik och turiständamål genom avtal med Vadstena kommun, Statens Fastighetsverk, Banverket och ideella
eller kommersiella trafikutövare och entreprenörer.
Upprusta och underhålla järnvägen samt stationsområden med tillhörande byggnader.
Medlemmarna kan delta som resande på järnvägen samt kan även delta frivilligt i arbetet med
att hålla järnväg och byggnader i gott skick.
Föreningen äger rätt att söka bidrag samt driva egna projekt eller ingå i andras projekt för att
genomföra verksamheten i enlighet med ändamålsparagrafen.
Föreningen äger rätt att utveckla och underhålla ett nätverk av intressenter utan att dessa är
medlemmar i föreningen.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4. 		 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas fysisk eller juridisk person som förväntas följa föreningens
stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut och som aktivt och engagerat vill bidra till
fullföljandet av föreningens ändamål enl. § 3.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.
§ 5. 		 Insats, serviceavgift och årsavgift och förlagsinsats
Insats
Fysisk medlem skall erlägga minst en insats om 100 kr, förening/organisation minst 3 insatser
om 100 kr dvs. 300 kronor och företag minst 10 insatser om 100 kr dvs. 1 000 kronor.
Insatsen betalas kontant senast 14 dagar efter beviljat inträde i föreningen.
Serviceavgift
Föreningen äger rätt att efter överenskommelse med vederbörande debitera medlem serviceavgift utifrån kostnaden för föreningens drift, beslut fattas av styrelsen.
Årsavgift
Föreningen äger vidare rätt att ta ut en årsavgift för föreningens förvaltning. Årsavgiften får uppgå  
till högst 500 kronor och beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften kan diffrensieras i paritet med
insatsens storlek.
Förlagsinsats
Föreningen kan uppta lån såsom förlagsinsatser i enlighet med lagen om Ekonomiska föreningar.
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§ 6. 		 Medlems utträde
Begäran om utträde skall göras skriftligen till styrelsen.
Avgång ur föreningen sker vid slutet av det räkenskapsår som inträffar närmast efter att en
månad förflutit sedan medlemmen begärt sitt utträde, avgått ur föreningens verksamhet eller
uteslutits. Medlem som utträder ur föreningen äger ej rätt att återfå insats.
§ 7. 		 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut, uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen, får uteslutas av styrelsen om rättelse inte sker efter skriftlig
varning. Beslut om uteslutning som fattas av styrelsen kan överklagas till föreningsstämma.
Medlem som utesluts återfår ej inbetald insats.
§ 8. 		 Styrelsen
Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse. Således är styrelsen ansvarig för
ekonomi, drift av ordinarie verksamhet, verksamhets-/företagsutveckling och övergripande
planering i enlighet med stadgarnas ändamålsparagraf och demokratiskt fattade beslut.
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie
ledamöter. I styrelsen kan högst sju ersättare ingå som väljs av föreningsstämman.
Till styrelseledamot kan väljas person som är till nytta för föreningens verksamhet utan att
vara medlem i föreningen.                                      
Styrelsen väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till dess motsvarande stämma hålls
två år efter valet. Vid konstituerande föreningsstämma väljs dock minst hälften av ledamöterna på två år och övriga på ett år för att tillförsäkra kontinuitet i styrelsearbetet.
Ordförande kan väljas på föreningsstämman för två år i taget. Om ordförande ej välj på föreningsstämman konstitueras denne tillsammans med sekreterare, ekonomiansvarig och andra
funktioner av vikt för föreningens verksamhet som väljs inom styrelsen på konstituerande
styrelsemöte efter föreningsstämman.
Styrelsen är beslutför då fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet av samtliga ordinarie styrelseledamöter.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Protokollen förs i nummerordning under
året och förvaras på betryggande sätt.
Protokollet justeras av ordföranden för sammanträdet samt ytterligare en person.
§ 9. 		 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller den/de som styrelsen utser därtill.
§ 10. 		 Räkenskapsår
Föreningen har kalenderår som sitt räkenskapsår.
§ 11. 		 Årsredovisningen
Styrelsen skall senast den 31 mars lämna sin årsredovisning till revisorn. Revisionsberättelse
avlämnas senast 30 april.
§ 12. 		 Revisor
För att granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall
föreningsstämman utse en (1) ordinarie revisor och en (1) suppleant. Revisor väljs för tiden
fram till nästkommande föreningsstämma.
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§ 13. 		 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, senast före utgången av juni månad.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när det för uppgivet ärendes behandling begärs av revisor eller en tiondel ( 1/10 ) av föreningens röstberättigade medlemmar.
§ 14. 		 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse med dagordning till föreningsstämma sänds med brev. Kallelsen ska vara medlemmen
tillhanda tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och
senast en (1) vecka före extra föreningsstämma.
§ 15. 		 Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma
Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämma skickas till medlemmarna med brev eller e-post.
§ 16. 		 Föreningsstämma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
Stämmans öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Fastställande av röstlängd.
Val av en protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Behandling av årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret.
Behandling av revisionsberättelsen.
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
Beslut om årsavgiftens storlek för kommande räkenskapsår.
Val av styrelseledamöter.
Val av ordförande.
Val av revisor och revisorsuppleant.
Val av valberedning.
Ärenden som av styrelsen eller enskild medlem hänskjutits till föreningsstämman.
Stämman avslutas.

§ 17. 		 Motioner och förslag
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast en månad före stämman.
§ 18. 		 Omröstning på föreningsstämma
Omröstning sker öppet, eller vid personval slutet om medlem så begär.
Vid lika röstetal i fråga om personval sker avgörandet genom lottning.
Vid lika röstetal i övriga ärenden har ordföranden utslagsröst.
Härutöver gäller särskild majoritet i frågor som framgår av Lag om ekonomiska föreningar.
§ 19. 		 Yttrande och förslagsrätt på föreningsstämma
Rätt att deltaga i stämmoöverläggningar och framställa förslag, tillkommer medlem personligen eller genom befullmäktigat ombud.
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§ 20. 		 Rösträtt på föreningsstämma
Varje medlem har en röst.
Ombud kan endast företräda en medlem.
§ 21. 		 Stämmoprotokoll
Protokoll fört vid årsstämman skall senast inom tre veckor finnas i justerat skick hos styrelsen
för intresserade medlemmar att ta del av.
§ 22. 		 Vinstdisposition
Fritt eget kapital enligt balansräkning skall, sedan avsättning skett till reservfonden med 5%,
föras i ny räkning. Föreningsstämman beslutar utifrån förslag av styrelsen.
§ 23. 		 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker på föreningsstämma, endera genom att samtliga röstberättigade
medlemmar biträder förslaget till stadgeändring eller genom beslut av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid sistnämnda
stämma krävs för giltig stadgeändring, att två tredjedelar av antalet röstberättigade närvarande
medlemmar biträder förslaget till stadgeändring.
I övrigt hänvisas till Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap §§ 14-15.
§ 24. 		 Upplösning av föreningen
Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lag om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar anslås till liknande verksamhet efter beslut av föreningsstämma.
Vid upplösning skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.
Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade
medlemmar på en föreningsstämma, eller på sätt som föreskrivs i Lag om ekonomiska föreningar.
§ 25. 		 Allmänt
Utöver denna föreningsstadga gäller Lag om ekonomiska föreningar.
Ovanstående stadgar har antagits på konstituerande föreningsstämma
den   19:e november 2008.
intygas: _____________________                 ______________________
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