Stadgar för Sveriges Redareförening för inrikes sjöfart (ideell förening)

1. Föreningens firma
Föreningens firma är Sveriges Redareförening för inrikes sjöfart. Föreningens arbetsnamn ska vara
Skärgårdsredarna.

2. Säte
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Tällberg.

3. Föreningens ändamål
Sveriges Redareförening för inrikes sjöfart är en partipolitiskt obunden branschorganisation för
företag verksamma inom sjöfart med mindre fartyg.
Föreningen har till ändamål att bland annat:
•
•
•

företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot statliga och andra myndigheter
verka för att en rimlig hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens situation och
förutsättningar
genom regelbundna träffar främja medlemmarnas intresse av gemensamt erfarenhetsutbyte

4. Medlemskap
Efter ansökan kan bolag och andra organisationer, verksamma som ägare eller operatörer, med
följande fartygstyper beviljas medlemskap i föreningen:
• Passagerarfartyg för 13 - 500 passagerare
• Fartyg för högst 12 passagerare som i huvudsak nyttjas för passagerartransport i yrkesmässig
sjöfart
• Övriga fartyg om minst 8 m och med en bruttodräktighet under 800 som nyttjas i
yrkesmässig sjöfart
För att medlemskap ska beviljas måste alla sökandes fartyg:
• vara vederbörligt godkända för yrkesmässig sjöfart av Transportstyrelsen,
• om så krävs vara certifierade av vederbörlig myndighet, samt
• P&I-försäkrade.
Ett medlemsföretags alla fartyg, enligt ovanstående kriterier, måste vara anslutna till föreningen.
Associerad medlem kan den bli som tidigare varit aktiv medlem i föreningen, men lagt ner sin rörelse,
sålt sitt fartyg eller slutat sin anställning. Associerad medlem har rätt att närvara vid föreningens
medlemsmöten med yttranderätt, men ej rösträtt. Medlem ska också ha rätt att få föreningens
publikationer och ska ges tillgång till medlemsinformation på föreningens hemsida.
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Stödjande medlem kan den bli som sympatiserar med föreningens strävanden att verka för rimliga
villkor för den nationella passagerartrafiken i Sveriges skärgårdar, insjöar och kanaler. Stödjande
medlem äger ej rätt att närvara vid föreningens medlemsmöten men ska ha rätt att få föreningens
publikationer utan kostnad.
Undantagsvis kan även andra bolag eller andra organisationer som bedriver rederiverksamhet
beviljas inträde.
Medlemskap prövas av styrelsen.

5. Medlemsavgift
Medlem i föreningen ska betala årlig medlemsavgift som bestäms vid höstmötet, dock högst 500 kr
per år.
Är inte medlemsavgiften betald den 1 mars varje år upphör medlemskapet och därmed rätten att
närvara vid föreningens möten och rätten att motionera. Vid begäran om utträde gäller
utträdesdatum 31 december.
Styrelsen kan besluta om reducerad avgift vid nyinträde under andra halvåret.
6. Övriga avgifter
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna före 1 mars varje år betala avgifter vars
exakta belopp och struktur bestäms av höstmötet (serviceavgift och fartygsavgift).
I en koncern där flera bolag bedriver rederiverksamhet utgår endast en serviceavgift.

7. Föreningens styrelse, revisorer
Föreningens styrelse ska utses av årsstämman och ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie
ledamöter, varav en ska väljas till ordförande, samt lägst en och högst tre suppleanter. Stämman ska
också utse två revisorer samt en revisorssuppleant.
Styrelseledamöter skall företrädesvis utses för två år i taget. Vid fyllnadsval och undantagsvis får de
väljas för 1 år. Ordförande, Suppleanter och Revisorer ska utses för ett år i taget.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet ordinarie styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal
den mening som ordföranden biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet
för giltigt beslut.

8. Uteslutning
Efter beslut av styrelsen kan medlem uteslutas ur föreningen, om denne bryter mot föreningens
stadgar bedriver passagerartrafik utan giltiga certifikat, inte uppfyller gällande bemannings- eller
säkerhetsföreskrifter eller på annat sätt underlåter att följa gällande lagstiftning för bedrivande av
passagerartrafik, eller bedriver oseriös verksamhet som vanhedrar föreningen.
Styrelsens beslut om uteslutning av medlem kan överklagas för behandling av årsmötet.
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9. Föreningsmöten
Föreningen ska under året hålla två föreningsmöten, årsmöte och höstmöte.
Kallelse till årsmötet och höstmötet ska gå ut per post eller e-post till alla medlemmar senast tre
veckor innan mötet och dessutom annonseras på föreningens hemsida.
Motionsrätt
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte, skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast 14 dagar innan mötet.
Motioner skall vara undertecknade av den eller dem som motionerar.
Årsmöte
Årsmötet utgör föreningens högsta beslutande organ och hålls senast den 1 april varje år på plats och
tid som styrelsen bestämmer.
Vid årsmötet ska till behandling förekomma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprättande av röstlängd
Val av justerare
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomisk förvaltning och revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Val av styrelse och övriga funktionärer;
ordförande i styrelsen för 1 år
Hälften av 4 - 6 styrelseledamöter för 2 år
1 - 3 styrelsesuppleanter för 1 år
2 revisorer för 1 år
1 revisorssuppleant för 1 år
Övriga frågor

Årsmötet ska också utse en valberedning om 3 personer, varav en ordförande, som på årsmötets
uppdrag ska föreslå styrelseledamöter till nästkommande årsmöte.
Höstmöte
Ett höstmöte för alla medlemmar ska hållas under oktober varje år på plats och tid som höstmötet
året före bestämmer.
Vid mötet behandlas och beslutas frågor som styrelsen och/eller medlemmar förelagt mötet.
På höstmötet beslutas om medlemsavgiften för nästkommande år.
Röstning
Vid årsmötet och höstmötet äger varje representerat medlemsföretag en röst vid omröstning.
Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
10. Övriga sammanträden
Om styrelsen finner det påkallat, eller minst hälften av föreningens medlemmar begär det, ska extra
sammanträde hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer.
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11. Föreningens räkenskaper
Räkenskapsår är kalenderår
Bokslut ska vara verkställt och redovisningshandlingar överlämnade till revisorerna för granskning
senast den 1 mars.

12. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen härtill utser.

13. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut på två på varandra följande allmänna
föreningsstämmor (höst- och årsmöte).
För stadgeändring fordras beslut med enkel majoritet.

14. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas på ordinarie årsmöte om samtliga närvarande
medlemmar är eniga om detta.
Årsmötet beslutar därvid med enkel majoritet, hur föreningens eventuella tillgångar ska disponeras.

15. Tvist
Tvist mellan medlem och föreningen avgörs av årsmötet.
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