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STADGAR för 
 

ROBOTBÅTEN HMS VÄSTERVIKS 
VÄNNER 

 
Antagna vid möte årsmötet 2 februari 2006 

§10 och §14 pkt 13 ändrade enligt årsmötesbeslut 8 mars 2007 
§9, §10 och §13 ändrade enligt årsmötesbeslut 17 februari 2011. 

§18 ändrad enligt årsmötesbeslut 2020 och 2021. 
 
 

Den ideella föreningen HMS Västerviks Vänner bildades den 25 augusti 2005. 
Föreningens organisationsnummer är 802430-7913 

 
 
 

§1 Föreningens firma 
Föreningens firma skall vara HMS Västerviks Vänner 
 
§2 Föreningens säte 
Föreningens säte skall vara Karlskrona med adress. Sekreteraren HMS Västerviks vänner, c/O Marinmuseum, 
Stumholmen, 37121 Karlskrona 
 
§3 Föreningens verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 
 
§4 Ändamål 
Föreningen har till ändamål att verka för och stödja Marinmuseum i att bevara och vårda Västervik som ett 
levande museifartyg.  
Föreningen skall dessutom sprida information om torpedbåt/robotbåtsvapnet med dess 12 fartyg och dess 
historia i allmänhet. 
 
§5 Beslutande organ 
Årligt föreningsmöte, årsmötet, som under verksamhetsåret företräds av styrelsen. 
För granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall finnas revisorer. 
 
§6 Medlemskap 
Medlem kan vara fysisk eller juridisk person som aktivt eller passivt stödjer ändamålet. 
 
§7 Hedersmedlem 
Antagande av hedersmedlem beslutas av årsmötet. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift. 
 
§8 Uteslutning 
Medlemskap upphör för medlem som ej under kalenderåret/räkenskapsåret betalt årsavgift. 
Medlem som motverkar ändamålet med Västervik kan på styrelsens förslag uteslutas på årsmöte. 
 
§9 Avgifter 
Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut. Erlagd medlemsavgift gäller för innevarande 
kalenderår/räkenskapsår. Styrelsen förelägger årsmötet förslag på medlemsavgift för enskild medlem och 
företag.  
 
§10 Styrelse 
Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.  En ledamot skall representera 
Marinmuseum. 
Vid jämna kalenderår väljs ordförande, två ledamöter och en suppleant för en period om två år. 
Vid udda kalenderår väljs två ledamöter och en suppleant för en period om två år. 
Vid eventuellt fyllnadsval väljs den nya ledamoten för återstående mandattid enligt ursprungsvalet av 
ledamoten. 
Marinmuseums representant skall vara adjungerande och utses av Marinmuseum. 
Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och två ledamöter. Firmatecknare 
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är kassören och ordförande som tecknar var för sig upp till 500 kr därefter skall båda två 
gemensamt teckna firman. 
 
 
§11 Styrelsens uppgift 
Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet så att ändamålet enligt 4§ i stadgarna kan nås.  
Styrelsen leder föreningens verksamhet enligt stadgar och årsmötesbeslut. 
 
§12 Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder snarast efter årsmöte Styrelsemöten skall avhållas minst 2 gånger på hösten och 2 
gånger på våren eller när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två styrelseledamöter begär det. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter/suppleanter är närvarande. 
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst. 
Styrelsens mötesprotokoll justeras av ordförande och en ledamot/suppleant. 
 
§13 Årsmöte och extra föreningsmöte 
Ordinarie föreningsmöte utgörande årsmöte avhålls senast under mars månad varje år. 
Styrelsen kallar därutöver till föreningsmöte då den finner det påkallat eller om minst tio av föreningens 
medlemmar begär det. 
Kallelse till föreningsmöte sker senast 14 dagar innan före möte. Utskick sker genom e-post alt vanlig post till 
dem som inte anmält e-postadress. 
Vid extra föreningsmöte skall anledningen till mötet framgå av kallelsen. 
 
§14 Ärenden på årsmötet 
1Upprättande av röstlängd 
2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
3Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
5 Fastställande av föredragningslistan 
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
7 Föredragning av revisionsberättelse 
8 Fastställande av balansräkning och disposition av vinstmedel 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Beslut om medlemsavgifter samt budget för innevarande år 
11 Val av ordförande när mandattiden utgår 
12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter vars mandattid utgår 
13Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
14Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande 
15 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och eventuella motioner från medlemmar.  

Motion från medlem får tas upp till beslut om den skriftligen inkommit till styrelsen senast tio dagar före     
årsmötet. Styrelsen skall ge sitt förslag hur årsmötet skall besluta i motionsfrågan. 

16 Övriga frågor 
 

§15 Ärenden på extra föreningsmöte 
På extra medlemsmöte får endast ärenden tas upp för beslut som varit upptagna på kallelsen. 
 
§16 Beslut 
Vid årsmöte eller extra föreningsmöte har varje röstberättigad enskild medlem en röst. Varje närvarande 
medlem kan genom skriftlig fullmakt av annan röstberättigad medlem ges ytterligare en röst. För att fullmakten 
skall vara giltig skall den lämnas till mötessekreteraren så snart denne valts. 
Företags-/organisationsmedlemmar har vid årsmöte eller extra föreningsmöte en röst genom ombud. Ombudet 
kan vara enskild medlem som därmed har ytterligare en röst. Namn på ombudet skall anmälas till 
mötessekreteraren så snart denne valts.  
Vid röstning gäller enkel röstövervikt utom vid stadgeändring och upplösning av föreningen då 2/3 majoritet 
gäller. 
Vid lika röstetal gäller mötesordförandens röst som utslagsröst, utom vid val då lottning avgör. Röstning sker 
öppet. Vid val skall sluten omröstning äga rum om någon begär det. 
Ledamot i styrelsen får inte deltaga i beslut gällande ansvarsfrihet eller val av revisorer. 
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§17 Stadgeändring 
Beslut om stadgeändring är giltigt då beslut fattats på två av varandra följande föreningsmöten, varav minst ett 
är årsmöte. 
 
§18 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen är ej giltigt förrän beslut fattats på två av varandra följande 
föreningsmöten varav minst ett är årsmöte. 
Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning medlemmarna i Västerviks vänner. 
 
 


