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§1 Ändamål 
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) – nedan benämnt förbundet – är en ideell och partipolitiskt 
obunden sammanslutning av ideella föreningar och andra organisationer vilka främjar det historiska 
intresset för järnvägar och spårvägar.  
Förbundets uppgift är: 
- att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen 
- att värna och utveckla samhörigheten mellan förbundsmedlemmarna 
- att företräda förbundsmedlemmarna i gemensamma angelägenheter 
- att samverka med såväl svenska som utländska likartade organisationer 
- att bevaka järnvägens och spårvägens teknik- och kulturhistoriska värden  
- att genom medlemskap eller avtal vara ansluten till andra liknande organisationer 
 
 
§2 Förbundets firma 
1. Förbundets firma tecknas av minst två styrelseledamöter var för sig enligt beslut vid konstituerande 
styrelsemöte. 
 
2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. 
 
 
§3 Beslutande organ 
1. Förbundets verksamhetsorgan är: 

a) förbundsstämma 
b) medlemsmöte 
c) styrelsen 
d) arbetsutskott och enskilda funktionärer för speciella frågor 
e) valberedning 
f) revisorer 

 
 

§4 Medlemskap 
1. Ideell förening kan beviljas medlemskap i förbundet under förutsättning 
att den är konstituerad genom beslut av dess medlemmar, 
att den har till huvuduppgift att främja det historiska intresset för järnvägar eller spårvägar, 
att den har av årsmöte eller motsvarande antagna stadgar, 
att den har av föreningsmedlemmarna kontrollerbar ekonomisk förvaltning samt 
att den för förteckning över giltiga medlemskap. 

 
2. Annan organisation kan beviljas medlemskap efter bedömande i varje enskilt fall. 
 
3 Medlem eller enskild har icke personligt ansvar för förbundets ekonomiska åtaganden. För 
förbundets skulder häftar endast dess tillgångar, i vilka inberäknas förfallna men ej betalda avgifter. 
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§5 Ansökan om och beviljande av medlemskap 
1. Ansökan om medlemskap i förbundet inges till förbundsstyrelsen som beslutar för eller emot 
medlemskap under förutsättning att villkoren i §4 är uppfyllda. Medlem som vill föra talan mot 
styrelsens beslut har rätt att göra så på närmast följande förbundsstämma. I det fall förbundsstämman 
röstar mot styrelsens beslut äger den av styrelsen invalde medlemmen rätt att återfå inbetald 
medlemsavgift. 
 
2. Till ansökan om medlemskap för ideell förening bifogas stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt 
uppgift om datum för stadgarnas antagande och antalet medlemmar den 31 december föregående år. 
 
3. Till ansökan om medlemskap för annan organisation än ideell förening bifogas stadgar, 
stiftelseförordnande, bolagsordning, verksordning eller annat målsättningsbeskrivande dokument samt 
verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse eller annat verksamhetsbeskrivande dokument. 
 
 
§6 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften består av en årsavgift vilka fastställs av förbundsstämman.  
 
 
§7 Medlems åligganden 
1. Det åligger medlem 
att i behörig tid inbetala beslutade avgifter 
att hålla förbundsstyrelsen underrättad om viktigare frågor av intresse även för övriga 
förbundsmedlemmar. 
 
2. Dessutom åligger det ideell förening 
att årligen under mars månad sända in uppgift om antal enskilda medlemmar per den 31 december 
föregående år till förbundsstyrelsen. Uppgifterna får lämnas digitalt. 
 
 
§8 Uteslutning 
Medlem som uppenbart skadar eller motarbetar förbundet eller dess syften eller eljest anses olämplig 
att tillhöra förbundet, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Före sådant beslut skall vederbörande 
beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning är definitivt och med omedelbar verkan, dock kan 
styrelsens beslut upphävas av förbundsstämman. Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej. 
 
 
§9 Utträde 
Anhållan om utträde under pågående verksamhetsår inges till förbundsstyrelsen, som fattar beslut 
därom. Bristande betalning betraktas som anhållan om utträde. Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej. 
 
 
§10 Förbundsstämma 
1. Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. 
 
2. Ordinarie förbundsstämma hålls årligen, senast 15 april på plats som styrelsen bestämmer. 
Preliminärt datum för stämma fastställs av föregående stämma. Styrelsen äger dock rätt att ändra detta 
datum, dock senast 30 dagar före förbundsstämman. 
 
3. Extra förbundsstämma hålls när styrelsen så beslutar, eller när minst ¼ av förbundets medlemmar 
det skriftligen fordrar. Styrelsen ska då kalla till extra förbundsstämma som ska hållas inom två 
månader. 
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4. Varje medlem har en röst. Rösträtt vid stämman tillkommer endast medlem som är representerad av 
ombud på stämman. Omröstning sker öppet, såvida ej annat begärs. Vid lika röstetal vid omröstning 
enligt punkt 9 a-r skiljer lotten. I övrigt gäller den mening som stämmans ordförande biträder. 
 
5. Vid beslut om ansvarsfrihet får ej ledamot av föregående års styrelse deltaga. Vid val av revisorer 
och valberedning får ej ledamot av kommande års styrelse deltaga. 
 
6. Nyinvald medlem äger rösträtt så snart medlemskapet godkänts enligt punkt 9 i vid ordinarie 
förbundsstämma. 
 
7. Varje medlem äger rätt att utse ett officiellt ombud till förbundsstämma. Officiellt ombud skall 
genom fullmakt kunna styrka sin rätt att representera medlem. Medlem resp. inbjuden organisation har 
rätt att till förbundsstämman sända två observatörer med yttranderätt. 
 
8. Förbundsstämman är, efter stadgeenlig kallelse, beslutför då minst en fjärdedel av förbundets 
medlemmar är representerade. 
 
9. Vid ordinarie förbundsstämman ska följande gälla: 
 
a. Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutförhet 
b. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
c. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
d. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
e. Styrelsens verksamhetsberättelse 
f. Revisorernas berättelse 
g. Fråga om fastställande av balansräkning 
h. Fråga om ansvarsfrihet 
i. Inval av nya medlemmar 
j. Behandling av styrelsens förslag 
k. Behandling av inkomna motioner 
l. Presentation och fastställande av budget för kommande verksamhetsår, inkl eventuella ersättningar 
m. Fastställande av kommande verksamhetsårs medlemsavgifter 
n. Val av styrelseordförande (ettårigt mandat) 
o. Val av två ordinarie styrelseledamöter (tvåårigt mandat) 
p. Val av två styrelsesuppleanter (ettårigt mandat) 
q. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 
r. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 
s. Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma 
t. Övriga frågor 
 
10. Extra förbundsstämma får endast behandla de frågor som extra förbundsstämman utlysts för. Vid 
extra förbundsstämma skall följande föredragningslista gälla: 
a/ Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista. 
b/ Val av två justeringsmän. 
c/ Ärenden varpå extra förbundsstämma utlysts. 
d/ Avslutning. 
 
11. Ordförande enligt punkt 9 c får ej vara styrelseledamot. 
 
12. Justeringsman enligt punkt 9 d får ej vara styrelseledamot. 
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§11 Kallelse  
1. Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före 
förbundsstämman. Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för stämman. Handlingar till 
ordinarie förbundsstämma skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämman på 
sätt som anges i kallelse. 
 
2. Kallelse till extra förbundsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före extra 
förbundsstämma. Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för stämman samt uppgift om de 
ärenden stämman utlysts för. 
 
 
§12 Förslag  
Förslag till ordinarie förbundsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Inför ordinarie 
förbundsstämman ska styrelsen yttra sig över förslagen. 
 
 
§13 Medlemsmöte  
1. Medlemsmöte bör hållas minst två gånger årligen, varav ett i samband med förbundsstämma. Vid 
medlemsmöte behandlas olika gemensamma frågor och lämnas information.  
 
2. Vid medlemsmöte förs minnesanteckningar. Medlemsmöte har möjlighet att fatta beslut, men då ska 
detta dels framgå av kallelsen, dels protokoll föras och justeras enligt reglerna för förbundsstämma 
enligt § 15. 
 
3. Kallelse till medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före mötet. 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för mötet. 
 
 
§14 Förbundsstyrelse  
1. Förbundets styrelse är under tiden mellan förbundsstämmorna förbundens högsta beslutande organ. 
 
2. Styrelse utgörs av ordförande och fyra övriga ordinarie ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv 
och utser internt bland ledamöterna sekreterare och kassör. Antalet suppleanter skall vara två och de 
träder in i den ordning de är valda. 
 
3. Styrelsen utses av förbundsstämman. 
 
4. Ordföranden väljs för tiden fram till nästa ordinarie förbundsstämma. Övriga ledamöter väljs för en 
mandatperiod på två år och suppleanter för en mandatperiod på ett år. 
 
5. Valet av de övriga ledamöterna skall ske så att halva antalet väljs vid var och en av två på varandra 
följande ordinarie förbundsstämmor. 
 
6. Styrelsen äger rätt att utse arbetsutskott och enskilda funktionärer för speciella frågor. 
 
7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordrar. 
 
8. För att styrelsen skall vara beslutför erfordras att minst hälften av samtliga ledamöter eller för dem 
tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid beslut fordras enkel majoritet, vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
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9. Styrelsen äger rätt att till sammanträde adjungera funktionärer, representanter för medlemmar eller 
utomstående. 
 
10. Det åligger styrelsen:  
- att informera medlemmarna om förbundets verksamhet, 
- att träffa avgöranden samt avge remissvar o dyl i löpande frågor med beaktande av synpunkter från 
medlemmarna 
- att ansvara för uppföljning och kontroll av inkomna ansökningar om medlemskap samt avge yttrande 
till förbundsstämman i sådana frågor 
- att i övrigt företräda förbundet och hävda dess intressen. 
 
11. Enskild styrelsemedlem som genom sitt yrkesvärv eller på annat sätt kan hamna i en situation som 
är till nackdel för någon av JHRF:s medlemmar eller för JHRF som organisation skall skyndsamt 
anmäla detta till styrelsen som fattar beslut om hur frågan skall hanteras.  
 
12. Styrelseledamot och suppleant måste, för att vara valbar, uppfylla de krav som 
tillståndsmyndigheten ställer på sådan. Styrelseledamot eller suppleant som inte längre uppfyller dessa 
krav ska snarast avsäga sig uppdraget. Sker inte detta ska styrelsen entlediga ledamoten eller 
suppleanten. 
 
13. Under förfall under verksamhetsåret för styrelseledamot ska denne ersättas av suppleant. Om 
utöver ordföranden antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter kommer att understiga fem ska 
styrelsen kalla till extra förbundsstämma. 
 
 
§15 Protokoll  
Vid förbundsstämma, styrelsesammanträde och arbetsutskottsmöten skall protokoll föras. Protokoll 
från stämma och styrelsesammanträde skall tillställas medlemmar och funktionärer inom 45 dagar från 
mötesdagen. Protokoll från styrelsesammanträde och arbetsutskott justeras i protokoll vid efterföljande 
styrelse- resp. utskottssammanträde. 
 
 
§16 Ekonomi och förvaltning 
1. Förbundens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 
2. Förbundets ekonomi grundas på medlemsavgifterna. 
 
 
§17 Revision  
1. Förbundens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer som utses av ordinarie 
förbundsstämma för tiden fram till nästa ordinarie förbundsstämma. För revisorerna utses två 
revisorsuppleanter. Revisor äger rätt att, när helst denne så önskar, ta del av räkenskaper och 
handlingar angående förbundets förvaltning. 
 
2. Styrelsen skall till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, 
protokoll, räkenskaper och övriga handlingar senast den 15 februari. 
 
3. Under förfall under verksamhetsåret för revisor ska denne ersättas av suppleant. Om antalet 
revisorer inklusive suppleanter kommer att understiga två ska styrelsen kalla till extra 
förbundsstämma. 
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§18 Valberedning 
1. Förbundets valberedning, bestående av tre ledamöter (varav en sammankallande), utses på ordinarie 
förbundsstämma för tiden fram till nästa ordinarie förbundsstämma. 
 
2. Valberedningen skall till förbundsstämman framlägga förslag till de val som ska företas enligt § 10:s 
punkt 9 n-q. 
 
3. Om antalet ledamöter i valberedningen kommer att understiga två ska styrelsen kalla till extra 
förbundsstämma. 
 
 
§19 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande 
förbundsstämmor, varav minst en ordinarie, dock att mellan de båda stämmorna skall förflutit en tid av 
minst två månader. Fråga om stadgeändring upptas till behandling under § 10:s punkt 9 j-k. Beslut om 
stadgeändring skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. 
 
 
§20 Upplösning 
1. För upplösning erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor, 
varav minst en ordinarie, dock att mellan de båda stämmorna skall förflutit en tid av minst två 
månader. Dessutom krävs att beslutet vid de båda stämmorna biträds av minst två tredjedelar av 
förbundets samtliga medlemmar. 
2. Om upplösning beslutats skall samtidigt fastställas hur befintliga medel och andra tillgångar skall 
disponeras. 
 
 
§21 Tolkning 
Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas gäller förbundsstyrelsens mening till dess förbundsstämma 
avgjort frågan. 
 


