
STADGAR FÖR SKÖVDE MODELLSÄLLSKAP  
 

§ 1.  Skövde Modellsällskap är en ideell sammanslutning modellbyggare med syfte att inom 

Skaraborgsregionen utveckla intresset för modellhobby samt att bygga och underhålla 

en modelljärnvägsanläggning efter svenska förebilder.  

 Föreningen som är u p a och där styrelsen ej är ansvarig för vad som vållats genom force 

majeure är grundad 1976, Dess namn är Skövde Modellsällskap som i bank- och 

postärenden tecknas av ordförande, sekreterare eller kassör. Medlem äger ej rätt att utan 

styrelsens medgivande för egen räkning utnyttja sällskapets namn och verksamhet.  

 

§ 2.  Inträde är öppet för den som fyllt 18 år. Passiv medlem stöder verksamheten och har 

begränsade rättigheter. Aktiv medlem har genom större insatser större befogenheter och 

skyldigheter. Han har nyckel till klubblokal samt röst- och beslutanderätt. Aktivt 

medlemskap når den som efter aspiranttjänstgöring och godkänt gesällprov vid årsmöte 

antas av sällskapets aktiva sektion varvid krävs 5/6 majoritet vid röstning med slutna 

sedlar. Förslag om aktivt medlemskap inlämnas till styrelsen senast 40 dagar före 

årsmöte. Blir den föreslagne ej vald tages ärendet ej till protokoll. Om aktiv medlem ej 

medverkar i omfattning som kan anses rimlig skall han på styrelsens uppmaning återgå 

till passiv sektion.  

 

§ 3.  Styrelse väljs för ett år ur gruppen aktiva medlemmar och skall bestå av ordförande som 

skall leda sällskapet, kassör som handhar ekonomi och bokföring samt sekreterare som 

skall föra protokoll och i övrigt sköta korrespondens och kontaktarbete. 

 

§ 4.  Verksamhetsåret är l december – 30 november. Vid årsmöte som hålls i januari och till 

vilket kallelse skall utgå minst 14 dagar före skall behandlas följande  

1. Årsmötets öppnande.  

2. Fråga om mötet behörigen utlysts.  

3. Fastställande av dagordning.  

4. Val av justeringsmän.  

5. Föregående sammanträdes protokoll.  

6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse samt kassarapport,  

7. Hemställan om godkännande och ansvarsfrihet.  

8. Val av styrelse och l suppleant.  

9. Val av 2 revisorer och l suppleant.  

10. Fastställande av avgifter.  

11. Övriga frågor.  

12. Årsmötets avslutande.  

 

§ 5.   Styrelsen kan vid behov eller skall, om 1/3 av medlemmarna så begär, sammankalla till 

extra möte på bestämd ort och tid varvid kallelse skall utgå 14 dagar före. Vid extra 

möte skall endast de frågor behandlas som föranlett mötets kallande.  

 

§ 6.   Utöver fastställd inträdesavgift betalar medlem senast 10 dagar efter årsmöte årsavgift. 

Den som trots påminnelse ej betalar anses utesluten ur sällskapet.  

 

§ 7.  Medlem kan av annan orsak än som sägs § 6 uteslutas om ¾ av föreningens medlemmar 

i skrivelse så begär. Uteslutning verkställs genom beslut av styrelsen.  

 



§ 8.  Den som gjort sällskapet stora tjänster kan vid årsmötet kallas till hedersmedlem om han 

föreslagits i skrivelse undertecknad av minst 1/4 av medlemmarna och vid röstning med 

slutna sedlar 5/6 majoritet uppnåtts. Blir den föreslagna ej vald, tages ärendet ej till 

protokoll. 

 

§ 9.  Sällskapet skall ha bestämda arbetskvällar. Vid besök skall i liggare antecknas namn och 

tid. Utomstående äger i regel ej tillträde.  

 

§ 10. Som sällskapets egendom räknas den gemensamma modellanläggning som drivs i 

klubbens regi. Hit räknas, med undantag av vad som sägs i § 11, virke mm materiel, spår 

och elektrisk materiel, gåvor, inventarier, verktyg, tidskrifter m.fl. sällskapets ägodelar 

samt det arbete som lagts ned på verksamheten.  

 

§ 11. Som enskild egendom räknas modeller och modellbyggen av alla slag, t.ex. av rullande 

materiel, hus, signaler, träd, broar, diverse smådetaljer och strukturer samt allt övrigt 

som anses vara ett separat modellbygge eller som motsvarar ett enskilt ekonomiskt 

värde. Enskild egendom är också s.k. enskilda partier, varmed avses ett överenskommet 

område där medlem ensam står för arbete, material och kostnader. 

 

§ 12. Medlem får ej bruka annan medlems egendom.  

 

§ 13.  All verksamhet inom sällskapet skall anpassas efter rådande målsättning och 

normsystem och planeras i samråd med styrelsen. Rullande materiel skall för trafik på 

sällskapets anläggning vara anpassad till gällande normer.  

 

§ 14. Vid upplösning av sällskapet skall dess tillgångar med de undantag som nämns i § 11, 

fördelas mellan dem, som då är medlemmar, efter respektive insatser, ekonomiska 

bidrag och på annat sätt.  

 

§ 15. Ändringar av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan ske igenom likalydande 

beslut vid två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. 

Minst sex veckor skall förflyta mellan stämmorna och förslaget till stadgeändring eller 

om upplösning tillställas medlemmarna med möteskallelsen. Då; föreningsmöte antar 

förslag om sällskapets upplösning skall styrelsen avgå och nyval hållas.  
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