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Stadgar för Saab Bilmuseum  

Stödförening 
  

 
 
§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Saab Bilmuseum Stödförening (Saab Car Museum Support 
Organization). 

 
§ 2 Föreningens säte 
 Föreningen har sitt säte i Trollhättans kommun, Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föreningens ändamål 
Föreningen är en ideell stödförening vars ändamål är att främja Saab Bilmuseums 
verksamhet. 
 
§ 4 Medlemskap 
Föreningen är öppen för såväl fysisk som juridisk person som vill stödja verksamheten vid 
Saab Bilmuseum. Medlem är den som erlägger av årsmötet beslutade medlemsavgifter. 
 
Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen uppenbarligen motarbetar 
föreningens ändamål. Medlemmen ska inför styrelsen ges möjlighet att redogöra för sin 
ståndpunkt. 
 
§ 5 Organ 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte med en röst per närvarande medlem. 
Föreningsmöte genomförs under våren (årsmöte) och vid behov även under hösten. 
Föreningens verkställande organ är styrelsen. 
 
§ 6 Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. 
Styrelsen skall ha en ändamålsenlig och varierad sammansättning med hänsyn till 
representation, kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
 
Styrelsens ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter väljs vid årsmötet.  
Ordförande och kassör väljs för en tid på två år. Ordförande väljs jämnt år och kassör ojämnt 
år. Sekreterare samt övriga ledamöter väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig övriga 
funktionärer. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller det förslag som ordföranden biträder. 
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Ersättare ska kallas till styrelsemötena. 
 
Styrelsen äger rätt att adjungera deltagare vid styrelsemöten samt vid behov delegera 
arbetsuppgifter. 
 
Vid styrelsemöten skall föras protokoll som justeras av mötesordföranden och ytterligare en 
vid sammanträdet närvarande ledamot.  

 
§ 7 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av föreningens ordförande och kassör i 
förening. 
 
§ 8 Revisorer 
För granskning av föreningens årsbokslut, räkenskaper och styrelsens förvaltning utser 
årsmötet två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. Föreningens räkenskaper skall 
vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en utses till ordförande, tillika 
sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet för en tid av ett år. 
 
§ 10 Verksamhetsår 
 Verksamhetsår är kalenderår. 
 
§ 11 Årsmöte och föreningsmöte 
Årsmöte skall hållas senast under maj månad. Årsmötet skall hållas i Trollhättans kommun. 
Ytterligare föreningsmöte skall hållas vid behov. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 14 
dagar före årsmötet. 
 
Kallelse till årsmöte/föreningsmöte skall ske på Saab Bilmuseum stödförenings hemsida och 
genom personlig kallelse på det sätt som styrelsen beslutar. Kallelse skall ske tidigast fem 
veckor och senast tre veckor före årsmöte/föreningsmöte. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Val av sekreterare för mötet. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7. Fastställande av dagordning. 
8. Framläggande av verksamhetsberättelse. 
9. Framläggande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. 
10. Beslut om 

- fastställande av resultat- och balansräkning, 
- dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
- ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av ordförande eller kassör i styrelsen. 
12. Val av sekreterare och övriga styrelseledamöter. 
13. Firmateckning. 
14. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
15. Val av valberedning inklusive ordförande i valberedningen. 
16. Beslut om 

- medlemsavgifter för nästkommande år 
- styrelsens verksamhetsplan 

17. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor 
18. Motioner och andra inkomna skrivelser 
19. Övriga frågor 
20. Mötets avslutande 
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§ 12 Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall biträdas av ¾-delar av rösterna för närvarande 
medlemmar och skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag om 
ändring kan skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
 
§ 13 Upplösning 
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av medlem eller styrelsen. För beslut om 
upplösning fordras att förslaget behandlas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
Beslut om upplösning skall biträdas av minst ¾-delar av rösterna för närvarande medlemmar. 
Efter upplösning skall föreningens tillgångar i första hand tillfalla den juridiska person som 
handhar driften av Saab Bilmuseum och i andra hand ägarna till museets bilpark och 
inventarier. 


