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STADGAR  

för den ideella Föreningen Sörmlandsleden bildad den 25 oktober 1980. 

Stadgarna antagna 1980 och ändrade 1987, 1997 och 2003. Redaktionell ändring 2011 m a p 

Friluftsfrämjandets nya organisation. Ändrade 2014, 2019 och 2023. 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

§ 1 Ändamål 

Föreningen Sörmlandsleden har som ändamål att med ideella krafter underhålla och utveckla 

Sörmlandsleden till en attraktiv vandringsled med natur- och kulturupplevelser samt med 

övernattningsmöjligheter, 

- att så långt som möjligt åskådliggöra och skydda kulturminnesmärken i anslutning till leden, 

- att vid alla arbeten på leden visa hänsyn mot befintlig natur, 

- att befrämja verksamheten genom nära samarbete med markägare, myndigheter och  

 organisationer såsom Friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar, etc, 

- att verka för att tillgodose vandrarnas behov av övernattningsmöjligheter, 

- att genom aktiv marknadsföring sprida kännedom om leden. 

 

§ 2 Organisationsform 

Föreningen Sörmlandsleden är en allmännyttig ideell förening och egen juridisk person med 

ekonomiskt ansvar. 

 

§ 3 Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.  

 

§ 4 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och styrelsen. 

 

§ 5 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 

gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

 

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 

december. 

 

§ 7 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda 

i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 

styrelsen, i enlighet med § 24. Sådana fall anmäls vid nästkommande årsmöte. 

 

§ 8 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster. 

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
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§ 9 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 av antalet avgivna röster på två på 

varandra följande föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmötet. Mötena ska hållas med minst 

en månads mellanrum. 

 

I beslut om upplösning av föreningen ska varje ansträngning göras för att överföra föreningens 

verksamhet till annan huvudman, enskild eller offentlig organisation. Det överskott som kan 

uppstå vid en avveckling av föreningen tillfaller Friluftsfrämjandet Region Mälardalen. 

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

 

§ 10 Medlemskap 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 

Aktiv medlem är den person som utsetts och/eller valts att arbeta ideellt inom föreningen. 

Nya aktiva medlemmar anmäles vid årsmötet. 

 

§ 11 Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

§ 12 Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat 

föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Det 

måste finnas sakliga skäl för uteslutningen innan beslutet fattas. 

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått 

tillfälle att yttra sig över de omständligheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet 

ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om 

uteslutning ska fattas av styrelsen. 

 

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

- har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, 

- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 

- ska betala medlemsavgift senast angiven förfallodag samt de övriga avgifter som beslutats 

 av årsmötet. 

 

Aktiv medlem betalar inga avgifter till föreningen. 
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ÅRSMÖTE OCH FÖRENINGSMÖTE 

 

§ 14 Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid 

och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före mötet genom skriftlig kallelse i föreningsblad 

eller föreningsbrev. Vidare ska kallelsen annonseras på hemsidan. 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 

annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska 

det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, valberedningens förslag, 

verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens 

yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska 

anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

 

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem avges skriftligen till styrelsen senast den 31 oktober. 

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

§ 16 Rösträtt på årsmötet 

Medlem som har betalat medlemsavgift och aktiva medlemmar har rösträtt på mötet. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

 

§ 17 Beslutsmässighet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 

§ 18 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallgrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 första stycket nämnda fallen, avgörs vid 

omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller 

relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta 

antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 

röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet 

avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om medlem begär det ska dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 

vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i 

händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
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§ 19 Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen och utsedda representanter från 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till 

ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

 

§ 20 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare 

5. Upprätta förteckning över närvarande medlemmar att gälla som röstlängd 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 

 senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

7. Revisorernas berättelse  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret  

10. Fastställande av styrelsens storlek och sammansättning 

11. Val av ordförande för en tid av ett år 

12. a) Val av vice ordförande, kassör och erforderligt antal övriga styrelseledamöter för en tid 

av två år, väljs jämna år 

12. b) Val av sekreterare och erforderligt antal övriga styrelseledamöter för en tid av två år, 

väljs udda år 

13. Val av erforderligt antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år 

14. Anmälan av styrelseledamot och suppleant som utsetts av Friluftsfrämjandet Region 

Mälardalen 

15. Val av en av revisor för en tid av två år och en revisorssuppleant för en tid av ett år 

16. Val av fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

sammankallande 

17. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 

18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

 

§ 21 Föreningsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till föreningsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av 

föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla 

skälen för begäran. 

Kallelse till föreningsmöte ska ske senast tre veckor före mötet genom skriftlig kallelse i 

föreningsblad eller föreningsbrev. Vidare ska kallelsen annonseras på hemsidan. 

Om rösträtt på föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 

16 och § 17. 
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STYRELSEN 

 

§ 22 Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter samt högst fem 

suppleanter. Av dessa äger Friluftsfrämjandet Region Mälardalen rätt att utse en ledamot och en 

suppleant att ingå i styrelsen. 

Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig 

de övriga funktioner som behövs. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 

beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.  

 

§ 23 Styrelsens åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 

föreningens angelägenheter. 

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 

medlemmarnas intressen. 

 

Det åligger styrelsen särskilt att 

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

- verkställa av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut, 

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och dess kansli, 

- ansvara för och förvalta föreningens medel samt dess fasta och lösa egendom, 

- tillställa revisorerna räkenskaper m m, och förbereda årsmöte. 

 

§ 24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 

begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats minst fem dagar i förväg och då minst 

halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens 

närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning 

får inte ske genom ombud. 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en 

särskilt utsedd protokolljusterare. 

 

§ 25 Överlåtelse av beslutanderätt 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 

enskild medlem eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska återrapportera till 

styrelsen. 
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REVISORER 

 

§ 26 Revision 

Föreningen ska revideras av två ordinarie revisorer som väljs på årsmötet för en tid av två år  

växelvis vartannat år samt en revisorssuppleant, som väljs för en tid av ett år. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper ska finnas tillgängliga för revisorerna senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. 

 

 

VALBEREDNINGEN 

 

§ 27 Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. 

Valberedningen ska i god tid före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill 

kandidera för nästa mandattid. 

Senast en vecka före årsmötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt. 


