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SJKs i kraft varande, under våren 2021 reviderade stadgar har följande ly-

delse: 

 

 

”Stadgar 

Svenska Järnvägsklubbens stadgar. Antagna vid föreningsstämma den 21 april 1958, 

senast ändrade vid föreningsstämma maj 2021. 

 

§ 1 Ändamål Svenska Järnvägsklubben (signatur SJK) är en ideell förening, som har 

till uppgift att främja intresset för järnvägar. Föreningen bedriver mediaverksamhet 

bl.a. genom att ge ut tidskriften Tåg och böcker. Föreningen stödjer forskning och 

kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet och anordnar utfärder, studiebesök, 

sammankomster m.m. Föreningen samverkar med föreningar som har motsva-

rande inriktning. 

 

 

$ 2 Beslutande organ. Högsta beslutande organ inom föreningen är föreningsstäm-

man. Verksamheten leds av styrelsen som även skall förvalta föreningens angelä-

genheter enligt stadgarna. Föreningens ordförande är samtidigt ordförande i styrel-

sen. Väsentliga förändringar av verksamheten skall beslutas av föreningsstämma. 

 

§ 3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 

Förslag 6/11 2022 till reviderade stadgar för SJK: 

Ny text har gul bakgrund. Ändrad text har violett bakgrund.  Slopad text har röd 

bakgrund och är överstruken. 

Horisontella streck avgränsar text med olika alternativ (α och β). 

”Stadgar 

Svenska Järnvägsklubbens (organisationsnummer 802004-4999) stadgar. Antagna 

vid föreningsstämma den 21 april 1958, senast ändrade vid föreningsstämma 

22.5.2021. 

§ 1 Ändamål. 

Svenska Järnvägsklubben (signatur SJK), är en religiöst och partipolitiskt obunden 

ideell förening, som har till uppgift att främja intresset för järnvägar. Föreningen 

bedriver mediaverksamhet bl.a. genom att ge ut tidskriften Tåg och böcker. Före-

ningen stödjer forskning och kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet och an-

ordnar utfärder, studiebesök, sammankomster m.m. Föreningen samverkar med 

föreningar som har motsvarande inriktning. Föreningen kan upprätthålla för med-

lemmarna och allmänheten tillgängliga internetforum. 

§ 2 Beslutande organ. 

Högsta beslutande organ inom föreningen är föreningsstämman. Verksamheten 

leds av styrelsen. som även Styrelsen ska förvalta föreningens angelägenheter en-

ligt stadgarna. Föreningens ordförande är samtidigt ordförande i styrelsen. Väsent-

liga förändringar av verksamheten ska beslutas av föreningsstämma. 

§ 3 Föreningens säte. 

Föreningens styrelse har sitt säte i Haninge kommun. 
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§ 4 Styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. Föreningsstäm-

man väljer ordförande för ett år, övriga styrelseledamöter för två år med växelvis 

avgång. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre leda-

möter begär detta. Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet ledamöter är när-

varande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföran-

den biträder. 

 

 

 

 

 

§ 5 Arbetsutskott Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som har rätt att inom 

av styrelsen angivna ramar avgöra vissa ärenden. Beslut av arbetsutskott skall redo-

visas i styrelseprotokoll. 

 

$ 6 Bolag. Delar av föreningens verksamhet kan bedrivas i ett helägt bolag. Styrel-

sen skall styra bolagets verksamhet, bland annat genom att utfärda ägardirektiv 

och att utse delegater till bolagsstämma. Bolagets årsredovisning ska inkluderas i 

det material som delges föreningens medlemmar inför ordinarie föreningsstämma. 

§ 4 Styrelsen. 

Styrelsen ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. Föreningsstämman väljer sty-

relseordförande och kassör för ett år, övriga styrelseledamöter för två år med väx-

elvis avgång. Ordförande, vice ordförande, kassör och minst hälften av övriga leda-

möter ska vara myndiga. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller 

då minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den me-

ning som ordföranden biträder. Styrelsens ordförande är samtidigt föreningens 

ordförande. Styrelsen väljer en av sina ledamöter till vice ordförande. 

§ 4a Firmateckning. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. 

§ 5 Arbetsutskott. 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som har rätt att inom av styrelsen an-

givna ramar avgöra vissa ärenden. Beslut av arbetsutskott ska redovisas i styrelse-

protokoll. 

§ 6 Dotterbolag. 

Delar av föreningens verksamhet kan bedrivas i ett helägt dotterbolag i aktiebolags-

form, vars ändamål fastställs av föreningsstämman. Föreningens styrelse ska styra 

bolagets verksamhet, bland annat genom att utfärda ägardirektiv och genom att 

utse delegat till bolagsstämma. Bolagets årsredovisning ska inkluderas i det 

material som delges föreningens medlemmar inför ordinarie föreningsstämma. För-

eningens revisorer ska även granska bolagets verksamhet. 
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§ 7 Protokoll Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid styrelsesamman-

träde. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

§ 8 Räkenskapsår, revision Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalen-

derår. Föreningsstämman utser två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden 

intill nästa ordinarie föreningsstämma. Räkenskaperna, årsredovisningen och pro-

tokoll för föregående år skall senast 15 mars överlämnas till revisorerna, som sen-

ast den 15 april skall avge sin berättelse till styrelsen 

 

§ 9 Valberedning Föreningsstämman utser valberedning bestående av tre ledamö-

ter vilka till nästa års ordinarie föreningsstämma skall föreslå kandidater till föl-

jande förtroendeuppdrag: föreningsordförande, övriga styrelseledamöter samt re-

visorer och revisorssuppleant. 

§ 7 Protokoll. 

Protokoll ska föras vid föreningsstämma och vid styrelsesammanträden. 

Alternativ α 

Styrelsen ska publicera föreningsstämmoprotokollen på föreningens hemsida samt 

delge dem skriftligen till de medlemmar som så särskilt önskar. Medlem som berörs 

av ett visst styrelsebeslut ska kunna få del av berörd del av det styrelsemötesproto-

kollet. 

Alternativ β 

Styrelsen ska publicera föreningsstämmoprotokollen på föreningens hemsida samt 

distribuera dem skriftligen till samtliga medlemmar via tidskriften Tåg. Medlem 

med intresse för specifik fråga har rätt att ta del av berörda styrelseprotokoll. 

§ 8 Räkenskapsår, revision. 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningsstämman väljer 

två revisorer och en revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie förenings-

stämma. Räkenskaperna, årsbokslutet och protokoll för föregående år ska senast 1 

mars överlämnas till revisorerna, som senast den 31 mars ska avge sin berättelse till 

styrelsen.  

§ 9 Valberedning. 

Föreningsstämman väljer valberedning bestående av tre ledamöter vilka till nästa 

års ordinarie föreningsstämma ska föreslå kandidater till följande förtroendeupp-

drag: Styrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revi-

sorssuppleant. Valberedningen ska även föreslå kandidater till föreningsstämmors 

ordförande och sekreterare. Valberedningen kan även föreslå kandidater till proto-

kolljusterare och valberedningen. 
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§ 10 Medlemskap, medlemsavgift Medlemskap erhålls genom inbetalning av med-

lemsavgift för kalenderår. Medlem erhåller tidskriften Tåg. Medlemsavgift skall vid 

förnyelse utan personlig påminnelse erläggas före 1 februari. För medlem utanför 

Sverige får styrelsen bestämma om tilläggsavgift för att täcka högre inbetalnings- 

och portokostnader. Medlem som inte inom föreskriven tid har erlagt medlemsav-

giften ska anses ha utträtt ur föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 Hedersmedlem Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som gjort sig sär-

skilt förtjänt härav. 

 

§ 12 Uteslutning Styrelsen kan utesluta medlem, som skadat föreningens verksam-

het eller på annat sätt anses olämplig att tillhöra föreningen. Innan medlem ute-

sluts, skall han ges tillfälle att yttra sig. Beslut kan överklagas till föreningsstämman. 

§ 10 Medlemskap, medlemsavgift. 

Föreningsstämman beslutar om medlemsavgifter och eventuella medlemskatego-

rier. Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift för kalenderår. Full-

betalande medlem erhåller tidskriften Tåg. Medlemsavgift ska vid förnyelse erläg-

gas enligt styrelsens anvisningar. utan personlig påminnelse erläggas före 1 febru-

ari. För medlem utanför Sverige får styrelsen bestämma om tilläggsavgift för att 

täcka högre inbetalnings- och portokostnader. Medlem som inte inom föreskriven 

tid har erlagt medlemsavgiften ska anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen ska be-

sluta om när medlem som inte inom föreskriven tid har erlagt medlemsavgiften ska 

anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 10a Medlemsförteckning. 

Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar. I förteckningen ska 

införas varje medlems medlemsnummer och namn samt övriga uppgifter som är 

nödvändiga för medlemskapets skötsel. 

Alternativ α 

Medlemmarna ska ha möjlighet att ta del av utdrag ur medlemsförteckningen på 

villkor som styrelsen bestämmer. 

Alternativ β 

Utdrag ur medlemsförteckningen distribueras omkring vartannat år som bilaga till 

tidskriften Tåg. 

§ 11 Hedersmedlem.  

Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som gjort sig särskilt förtjänt härav. 

§ 12 Uteslutning och avstängning. 

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem eller från viss verksamhet avstänga per-

son, som skadar föreningens verksamhet eller på annat sätt anses olämplig att till-

höra föreningen. Styrelsen ska motivera beslutet. Innan medlem utesluts, ska med-

lemmen ges tillfälle att yttra sig. Styrelsens beslut kan efter delgivning till den som 

beslutet gäller överklagas till föreningsstämman. 
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§ 13 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen sen-

ast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordina-

rie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. Årsredovis-

ningen för föregående år, ärenden som styrelsen överlämnar till stämman och val-

beredningens förslag skall delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 

dagar före stämman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

$ 14 Extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma sammankallas när styrelsen el-

ler revisorerna så finner nödvändigt eller när minst 50 medlemmar gör skriftlig 

framställning hos styrelsen härom. Styrelsen skall inom en månad efter sådan begä-

ran utsända kallelse. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast en månad 

före stämman och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden stämman skall 

behandla. Andra ärenden än de som angetts i kallelsen får inte behandlas på extra 

föreningsstämma. 

§ 13 Ordinarie Föreningsstämmor. 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen och genom publicering på föreningens 

hemsida senast 45 dagar före stämman. 

Alternativ α 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast under maj månad på tid och 

plats som styrelsen bestämmer. Årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för före-

gående verksamhetsår, styrelsens förslag till resultatdisposition, styrelsens förslag 

till medlemsavgifter och verksamhetsplan för nästkommande år, ärenden som sty-

relsen överlämnar till föreningsstämman, eventuella motioner inklusive styrelsens 

yttranden, revisionsberättelsen och valberedningens förslag ska delges skriftligen 

till de medlemmar som så särskilt önskar samt på föreningens hemsida senast 10 

dagar före stämman.  

Alternativ β 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast under maj månad på tid och 

plats som styrelsen bestämmer. Årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för före-

gående verksamhetsår, styrelsens förslag till resultatdisposition, styrelsens förslag 

till medlemsavgifter och verksamhetsplan för nästkommande år, ärenden som sty-

relsen överlämnar till föreningsstämman, eventuella motioner inklusive styrelsens 

yttranden, revisionsberättelsen och valberedningens förslag ska delges medlem-

marna skriftligen samt på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman. 

$ 14 Extra föreningsstämma ska sammankallas när styrelsen eller revisorerna så fin-

ner nödvändigt eller när minst 50 medlemmar gör skriftlig framställning hos styrel-

sen härom. Styrelsen ska inom en månad efter sådan begäran utsända kallelse. Kal-

lelse till extra föreningsstämma skall ske senast en månad före stämman och Kallel-

sen ska innehålla en redogörelse för det eller de ärenden den extra föreningsstäm-

man ska behandla. Andra ärenden än de som angetts i kallelsen får inte behandlas 

på extra föreningsstämma. 

Fysisk närvaro vid föreningsstämman kan enligt styrelsens beslut kompletteras med 

distansnärvaro baserat på elektroniskt hjälpmedel förutsatt att den på distans del-

tagande medlemmen kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och att eventuell om-

röstning kan genomföras i enlighet med stadgarna och så att valhemligheten inte 

äventyras. 
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$ 15 Rösträtt vid föreningsstämma. Endast närvarande medlemmar har rösträtt vid 

föreningsstämma. Medlemskap ska kunna kontrolleras vid stämman. Omröstning 

sker öppet, om inte annat bestäms. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär 

det. Beslut fattas med enkel röstövervikt om ej annat stadgats. Vid lika röstetal gäl-

ler den mening som stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. Sty-

relseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för sty-

relsen. 

 

 

 

 

 

 

§ 16 Motion till föreningsstämma Motion till föreningsstämma skall skriftligen vara 

styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen 

jämte eget yttrande på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman. 

Under undantagsförhållanden som begränsar rätten till sammankomster kan före-

ningsstämman ordnas utan möjlighet till fysisk närvaro på det sätt som styrelsen 

bestämmer. 

På föreningsstämma får beslut fattas endast i ärenden som angetts i kallelsen eller i 

stadgarna eller som stadgeenligt har föranmälts. Föreningsstämma kan dock be-

sluta om en extra föreningsstämma och om att avbryta föreningsstämman för att 

fortsätta den vid ett senare tillfälle. 

(§ 14 utgår, texten inarbetad i § 13) 

§ 15 Rösträtt vid föreningsstämma. 

Alternativ α 

Endast deltagande medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Medlemskap ska 

kunna kontrolleras vid föreningsstämman. Omröstning sker öppet, om inte annat 

bestäms. Val ska ske med sluten omröstning om någon deltagare begär det. Beslut 

fattas med enkel röstövervikt om ej annat stadgats. Vid lika röstetal gäller den me-

ning som stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. Styrelseleda-

mot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Alternativ β 

Endast deltagande medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Medlemskap ska 

kunna kontrolleras vid föreningsstämman. Omröstning sker öppet, om inte annat 

bestäms. Val ska ske med sluten omröstning om någon deltagare begär det. Beslut 

fattas med enkel röstövervikt om ej annat stadgats. Vid lika röstetal gäller den me-

ning som stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. Styrelseleda-

mot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 16 Motion till föreningsstämma. 

Motion till föreningsstämma ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. 

Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget yttrande på föreningens -

hemsida senast 10 dagar före stämman. 
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$ 17 Stadgeändring. Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut med enkel 

majoritet av två på varandra hållna föreningsstämmor med minst två månaders 

mellanrum, varav minst en ordinarie. Motion från medlem om stadgeändring skall 

vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande 

publiceras på föreningens hemsida samt delges medlemmarna skriftligen senast 15 

dagar före stämman 

 
 

§ 18 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Föredragning av årsredovisningen för föregående år. 

6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid. 

7. Beslut om fastställande av balansräkning. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman. 

10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt. 

11. Val av föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen. 

12. Val av revisorer jämte suppleant. 

13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande. 

14. Beslut om nästa års medlemsavgift. 

15. Övriga frågor. 

16. Stämmans avslutande. 

§ 17 Stadgeändring. 

Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut med två tredjedelars majoritet 

av två på varandra hållna föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum, 

varav minst en ordinarie. Motion från medlem om stadgeändring skall vara styrel-

sen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande publiceras 

på föreningens hemsida samt delges medlemmarna skriftligen senast 15 dagar före 

stämman 

§ 18 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma. 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Föredragning av årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år. 

6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid. 

7. Beslut om fastställande av årsbokslutet och resultatdisposition. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman. 

9a. Beslut om nästa års verksamhetsplan, medlemsavgifter och eventuella med-

lemskategorier. 

10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt. 

10a. Beslut om antalet styrelseledamöter. 

11. Val av föreningsordförande, kassör och övriga styrelseledamöter i styrelsen. 

12. Val av revisorer jämte suppleant. 

13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande. 

14. Beslut om nästa års medlemsavgift.   

15. Övriga frågor. 

16. Stämmans avslutande. 
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§ 19 Avdelning Avdelning bildas för att ge medlemmar inom ett geografiskt begrän-

sat område (lokalavdelning) eller inom ett begränsat intresseområde en fast ram 

för sammankomster, studiebesök eller liknande. Styrelsen fastställer avdelningens 

bildande och verksamhetsområde. Verksamheten inom avdelningen leds av en 

klubbmästare, som styrelsen utser på förslag av avdelningens medlemmar. Utsedd 

klubbmästare kvarstår tills medlemmarna i avdelningen föreslår ny klubbmästare 

eller avdelningen upplöses. Avdelningen kan av föreningsmedel erhålla bidrag till 

kostnader för verksamheten. Avdelning har rätt att ta ut en särskild avgift för att 

täcka egna omkostnader. 

 

§ 20 Ordningsregler Deltagare i utfärder, studiebesök, sammankomster och andra 

aktiviteter anordnade av föreningen skall följa de regler och förhållningsorder, som 

meddelas generellt eller av reseledare, klubbmästare, företagsrepresentant eller 

annan därtill behörig person. Om så inte sker skall rapport härom lämnas till styrel-

sen. 

 

 

 

 

 

 

§ 21 Upplösning Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med stöd av minst 

två tredjedelar av de avgivna rösterna av dels en ordinarie föreningsstämma dels en 

tidigast två månader därefter hållen föreningsstämma. Därvid fattas beslut om dis-

position av föreningens tillgångar. Styrelsens förslag till sådan disposition skall bifo-

gas kallelsen.” 

§ 19 Avdelning. 

Avdelning kan bildas för att ge medlemmar inom ett geografiskt begränsat område 

(lokalavdelning) eller inom ett begränsat intresseområde en fast ram för samman-

komster, studiebesök eller liknande. Styrelsen fastställer avdelningens bildande och 

verksamhetsområde. Verksamheten inom avdelningen leds av en klubbmästare, 

som styrelsen utser på förslag av avdelningens medlemmar. Utsedd klubbmästare 

kvarstår tills medlemmarna i avdelningen föreslår ny klubbmästare eller avdel-

ningen upplöses. Avdelningen kan av föreningsmedel erhålla bidrag till kostnader 

för verksamheten. Avdelning har rätt att ta ut en särskild avgift för att täcka egna 

omkostnader. 

§ 20 Ordningsregler Deltagare i utfärder, studiebesök, sammankomster och andra 

aktiviteter anordnade av föreningen skall följa de regler och förhållningsorder, som 

meddelas generellt eller av reseledare, klubbmästare, företagsrepresentant eller 

annan därtill behörig person. Om så inte sker skall rapport härom lämnas till styrel-

sen. 

§ 20 Jäv. 

Styrelseledamöter får inte delta i beslut om val av revisorer, fastställande av bok-

slut eller beviljande av ansvarsfrihet. 

Föreningsmedlemmar och styrelseledamöter får inte delta i beslut i frågor där de-

ras enskilda intressen kan stå i strid med föreningens. 

Vid val av revisorer tillämpas jävsbestämmelserna i revisionslagen även i fallet att 

revisionslagen inte är tillämplig på verksamheten. 

§ 21 Upplösning. 

Beslut om upplösning av föreningen sker genom likalydande beslut med två tredje-

delars majoritet av två på varandra hållna föreningsstämmor med minst två måna-

ders mellanrum, varav minst en ordinarie. skall fattas med stöd av minst två tredje-

delar av de avgivna rösterna av dels en ordinarie föreningsstämma dels en tidigast 

två månader därefter hållen föreningsstämma. Därvid fattas beslut om disposition 

av föreningens tillgångar. Styrelsens förslag till sådan disposition ska bifogas kallel-

sen.” 


