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FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET ar en i d e e l l , i partipolitiskt avseende neutral sammanslutning med uppgift att
kulturhistoriskt och tekniskt tillvarata kunskapen om Gotlands järnvägshistoria samt främja forskning och publicering
kring denna.
För att fullgöra denna målsättning skall föreningen bl.a.
1.

skapa ett levande museum genom att driva och utveckla museijärnvägen Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ)

2.

söka uppnå och omsorgsful1t vårda en varaktig museal sammanställning av materiel, arkivalier, bilder mm från
Got1andsbanorna samt visa dennaför allmänheten

3.

iordningsställa föreningens materiel, byggnader och miljöer till ett skick och utseende de haft under den
gotländskt historiska järnvägsepoken 1878-1964

4.

verka for bred anslutning av intresserade medlemmar och meningsfullt samarbete med andra föreningar
med liknande målsättning.

2
FÖRENINGENS ORGANISATION
Föreningen utövar sin verksamhet genom:
årsmöte
styrelse
avdelningar
föreningsmöte
Årsmötet är den högsta beslutande myndigheten inom föreningen.
Styrelsen är under tiden mellan två ordinarie årsmöten den högsta beslutande
instansen, ansvarig för föreningens verksamhet och dess verkstallande ledning.
Styrelsen organiserar den administrativa och praktiska verksamheten bl a genom
inrättande av avdelningar för olika verksamhetsområden, samt tillsätter deras
ledning,
Föreningsmöte hålles i regel en gång årligen när Styrelsen så beslutar eller
när minst fem procent av medlemmarna begär det.
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MEDLEMSKAP
Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgift. Olika former av medlemskap samt
storleken på årsavgiften bestäms av årsmötet.
Endast medlemskap av fysisk person berättigar till rösträtt.
Årsavgift skall erläggas vid inträdet och därefter senast den 15 maj varje år.
Medlem har ej personligt ansvar för föreningens ekonomiska åtaganden.
För föreningens skulder häftar endast dess tillgångar, däri inberäknat förfallna men ej erlagda
avgifter.
Enskilt- och familjemedlemskap berättigar till fria resor på järnvägen under allmänna
trafikdagar samt erhållande av föreningens offentliga meddelanden,
viIka kungörs i medlemstidningen SPÅRSTUMPEN.
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STÄNDIG MEDLEM / HEDERSMEDLEMSKAP
STÄNDIG MEDLEM blir den som vid ett tillfälle, erlägger det belopp för ständigt medlemskap
som årsmötet har fastställt.
Ständig medlem förtecknas i medlemsregistret.
Medlem som gjort föreningen synnerliga tjänster, kan av styrelsen utnämnas till
HEDERSMEDLEM. Denne erlägger inte medlemsavgift och medlemsskapet gäller på livstid.
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UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
Medlem som trots påminnelse resterar med två (2) års årsavgifter utträder ur föreningen.
Medlem som genom sitt agerande uppenbart skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften,
kan av styrelsen uteslutas. Före sådant beslut skall vederbörande beredas tillfälle att yttra sig på
nästkommande årsmöte.
Beslut om uteslutning är därefter definitivt.
Utesluten eller utträdande medlem har icke rätt att återfå till föreningen inbetalt kapital eller annan
till föreningen överlåten egendom.
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ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls under tiden 1 februari – 15 april
Kallelse till årsmöte skall delges medlemmarna senast 15 dagar före detsamma.
Vid årsmötet skall förutom förekommande ärenden följande punkter upptas till behandling:
o godkännande av mötets utlysande
o val av ordförande för mötet
o ” ” sekreterare för mötet
o ” ” två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, tillika
rösträknare
o granskning av fullmakter
o styrelsens verksamhetsberättelse
o revisorernas berättelse
o ansvarsfrihet for styrelsen
o faststallande av antalet styrelseledamöter for kommande verksamhetsår
o val av föreningsordförande (vartannat år)
o ” ” övriga ordinarie ledamöter i styrelsen efter de vars mandattid utgått
o val av styrelsesuppleanter efter de vars mandattid utgått
o ” ” två revisorer
o ” ” två revisorssuppleanter
o ” ” tre ledamöter i valberedning varav en skall utses till sammankallande
o fastställande av budget
o fastställande av medlemsavgift
Önskar medlem förelägga årsmötet visst ärende, skall detta minst 15 dagar
före mötet skriftligen överlämnas till styrelsen, som framlägger förslaget jämte eget yttrande
vid motet,
Rösträtt vid årsmöte tillkommer endast närvarande medlemmar.
Medlem boende på fastlandet äger dock utöva sin rostratt genom skriftlig fullmakt för på årsmötet
närvarande medlem. Omröstning sker öppet såvida icke annorlunda beslutats.
Val skall förrättas med slutna sedlar om någon begär det.
Årsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor rörande ändring
av dessa stadgar eller föreningens upplösning, i vilka fall för giltigt beslut fordras två
tredjedelar av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid
val skiljer lotten.
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EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan utlysa extra årsmöte, då omständigheterna så påfordrar.
Endast ärende som föranlett utlysandet kan behandlas.
Beslut om extra årsmöte fattas av styrelsen eller av föreningsmöte med två tredjedels majoritet.
Extra årsmöte skall dessutom utlysas om fem procent av antalet enskilda medlemmar skriftligen
gör framställning härom.

Kallelse till extra årsmöte sker i enlighet med vad som gäller for ordinarie
årsmöte, varvid ärende som föranlett mötet skall anges.
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FÖRENINGSSTYRELSE
Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet och skall därvid följa föreningens
stadgar och av årsmötet fattade beslut.
Styrelsen skall bestå av det antal ordinarie ledamöter och suppleanter som beslutas på årsmöte,
dock lägst utöver ordföranden sex (6) ordinarie och tre (3) suppleanter.
Föreningsordföranden är ordförande i styrelsen och väljs av årsmötet genom direkt val för en
tid av två år.
Övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter väljs även för en tid av två år, varvid hälften
skall vara i tur att avgå varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt eventuell övriga funktionärer med
särskilda uppdrag. Protokoll skall föras över styrelsens beslut.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Den sammanträder på kallelse av ordföranden och skall dessutom sammankallas då minst
hälften av dess ledamöter begär det.
Suppleant ersätter ordinarie ledamot i den ordning vederbörande valts på årsmötet.
Representant ur valberedningen har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.
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AVDELNINGAR
Styrelsen kan inrätta avdelningar för särskilda ändamål, t ex trafikavdelning, museiavdelning,
fastighetsavdelning etc.
Sådan avdelning arbetar inom av styrelsen fastställda gränser och skall förestås av
befattningshavare, vilken utses av och har ansvar inför styrelsen.
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FÖRENINGSMÖTE
Föreningens medlemmar kallas i regel en gång årligen utöver årsmötet till föreningsmöte med
syfte att under trivsamma former informera om järnvägshistoria, föreningens verksamhet och
målsättningar samt grundlägga samhörigheten mellan medlemmarna.
Beslut fattat på föreningsmöte är rådgivande för styrelsens fortsatta verksamhet, dock att beslut
om extra årsmöte kan fattas av mötet med bindande verkan.
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RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
Ordföranden och en ledamot som styrelsen utser tecknar föreningens firma, var för sig. Avtal
eller åtaganden för föreningen såsom arrende- och köpekontrakt, skuld-förbindelser och
upptagande av Iån skall tecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser i förening
eller av endera av dessa i förening med två ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen äger för
särskilt ärende uppdra åt två styrelseledamöter att gemensamt teckna föreningens firma.
Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår.
Styrelsen skall för det gångna verksamhetsåret avge årsredovisning omfattande
verksamhetsberättelse, resultat- och balansrakning samt upprätta budget för det kommande
verksamhetsåret.
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REVISION
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet
fram till nästa årsmöte.
För revisorerna utses två revisorssuppleanter.
Styrelsen skall till revisorerna överlämna protokoll, räkenskaper samt övriga handlingar

senast 30 dagar före årsmötet. Revisionsberättelsen skall innehålla tiII- eller avstyrkande av
ansvarsfrihet. Anmärkning i samband med revisionen skall föreläggas styrelsen för inhämtande
av dess yttrande.
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STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels
majoritet erfordras. Förslag till stadgeändring skall tillställas medlemmarna senast i samband
med kallelse till årsmötet. Önskar enskild medlem föreslå stadgeändring skall förslaget vara
styrelsen tillhanda senast 15 januari.
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UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen Gotlandståget kan upplösas endast om två på varandra följande ordinarie årsmöten
så beslutar med två tredjedels majoritet.
Förslag till upplösning kan endast väckas av styrelsen och skall kungöras genom personlig
underrättelse till varje medlem.
Har beslut fattats om föreningens upplösning, skall dess museala tillgångar efter beslut av
årsmötet överlåtas till institution eller förening, som på Gotland bedriver museal verksamhet
och som har möjlighet att på betryggande sätt i framtiden sörja för bevarandet av föreningens
egendom, samt fullfölja dess ändamål. Föreningens övriga tillgångar fördelas enligt årsmötets
beslut. Deponerade föremål fördelas efter deponentens önskan eller återgår till denne.
Dessa stadgar godkändes vid årsmöte den 6 april 2008 med omedelbar giltighet.

