STADGAR
för
Sveriges Skeppsmäklareförening, ideell förening
Fastställda den 25 februari 1919, senast reviderade den 16 mars 2018.
Ändamål, syfte och organisation
§1
Sveriges Skeppsmäklareförening är en sammanslutning av i Sverige verksamma
skeppsmäklare; exempelvis fartygsagenter, linjeagenter, köp- och
försäljningsmäklare, befraktningsmäklare och rederioperatörer.
Föreningens ändamål är att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen med
syfte att stärka skeppsmäklarens status och ge inflytande, information och
utbildning samt verka för att flytta fram sjöfartens positioner.
§2
Juridisk eller fysisk person som bedriver skeppsklarerings och/eller
skeppsmäkleriverksamhet kan, efter styrelsens prövning, bli medlem i
föreningen.
Medlemmarna tillhör, beroende på sitt geografiska verksamhetsområde, någon
av följande fyra kretsar:
1) Västra kretsen: Medlemmar på orter från norska gränsen till Hallands södra
gräns samt på orter vid Vänern.
2) Södra kretsen: Medlemmar på orter i Skåne, Blekinge, Småland och Öland.
3) Östra kretsen: Medlemmar på orter på Gotland, i Östergötland,
Södermanland, Uppland till och med Forsmark samt på orter vid Mälaren.
4) Norra kretsen: Medlemmar på orter norr om Forsmark.
§3
Föreningen skall även äga ett serviceaktiebolag.
§4
Föreningens organ är:
1. Föreningsmöte
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Styrelse
Kretsmöte för varje krets
Valnämnd
Revisorer
Sekretariat

Föreningsmöte
§5
Föreningsmöte är högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter.
Genom styrelsens försorg sammankallas medlemmarna till ordinarie
föreningsmöte en gång om året före juni månads utgång på plats, som
föregående ordinarie föreningsmöte bestämt. Vid föreningsmötet skall följande
ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande samt val av ordförande vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Anteckning av närvarande eller vid mötet representerade medlemmar.
4. Fråga om mötet behörigen utlysts.
5. Föredragning av protokoll från närmast föregående föreningsmöte.
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för närmast förflutna
kalenderår och revisorernas berättelse för samma tid.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Styrelsens förslag och framställningar.
9. Fråga som av medlem väckts genom skriftlig framställning till styrelsen minst
tio dagar före mötet.
10. Bestämmande av grunderna för reseersättning åt ledamöterna.
11. Val av ledamöter i styrelsen efter dem som är i tur att avgå, samt för fyllande
av uppkomna vakanser.
12. Val av ledamöter i valnämnden för tiden intill nästa ordinarie föreningsmöte.
13. Val av två revisorer för tiden intill nästa ordinarie föreningsmöte.
14. Bestämmande av inträdes- och årsavgifter under nästkommande kalenderår.
15. Bestämmande av avgift till serviceaktiebolaget under nästkommande
kalenderår.
16. Bestämmande av plats för nästa ordinarie föreningsmöte.
§6
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det motiverat eller när
medlemmar, representerande minst en femtedel av röstetalet för föreningens
samtliga medlemmar, begär att extra föreningsmöte skall hållas.
Tid och plats för mötet bestämmes av styrelsen. Möte som begärts av
medlemmar skall hållas inom sex veckor efter begäran om möte.
§7
Till såväl ordinarie som extra föreningsmöte utsänder styrelsen minst
fjorton dagar före mötet, skriftlig kallelse till alla medlemmar. Kallelsen skall
innehålla uppgift om viktigare ärenden som skall förekomma vid mötet.
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§8
Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid dennes frånvaro, av
vice ordföranden eller annan ledamot av styrelsen. De närvarande väljer därefter
ordförande vid mötet genom omröstning efter majoritetsbeslut.
§9
Medlem som är juridisk person representeras vid föreningsmöte av firmatecknare
eller av person med skriftlig fullmakt utfärdad av firmatecknare.
Anställd som inte inger fullmakt får deltaga i möte och överläggning men inte i
beslut.
Varje medlem, respektive firmatecknare och befullmäktigad, får med stöd av
skriftliga fullmakter rösta för högst två andra medlemmar.
§ 10
Om medlem har flera representanter närvarande, får endast en av dem rösta.
Medlem som har filialkontor, för vilken årsavgift erlägges, har rösträtt för varje
sådant filialkontor.
Omröstning sker öppet utom vid val då omröstning sker slutet om någon begär
sluten omröstning.
§ 11
Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor rörande medlems uteslutande
(§26) samt ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning (§31). Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning skall ske.
Styrelsen
§ 12
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsmöte och består av upp till nio ledamöter
av vilka en till tre årligen utses för tiden intill det ordinarie föreningsmöte som
hålls tredje året efter valet.
Valbara till ledamöter i styrelsen är hos medlemmar anställda personer. Om
ledamot slutar sin anställning i medlemsföretag under mandatperioden upphör
styrelseuppdraget med omedelbar verkan, dock kan ledamot kvarstå om
anställning i annat medlemsföretag påbörjas.
I övrigt iakttages att styrelsen skall erhålla sådan sammansättning att varje krets
är representerad av minst en person. Styrelsens sammanställning bör även
inrymma föreningens huvudsakliga yrkeskategorier.
Ledamöter kan omväljas, men den maximala tiden i styrelsen är sex år. Utan
hinder av detta får ledamot, som vid tiden för valet är ordförande i styrelsen eller
tilltänkt sådan, årligen omväljas.
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Genom beslut på föreningsmöte kan, efter förslag av styrelsen, till
hedersledamöter utses personer, som genom långvarigt och förtjänstfullt arbete
främjat föreningens intressen eller eljest verkat för sjöfartens bästa.
§ 13
Styrelsen, som inom sig utser ordförande och vice ordförande, har till åliggande:
1. att övervaka, att föreningens stadgar noga efterföljs;
2. att ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter;
3. att sammankalla medlemmarna till föreningsmöte;
4. att till ordinarie föreningsmöte avge förvaltningsberättelse som skall stå till
revisorernas förfogande senast den 15 februari;
5. att verkställa på föreningsmöten fattade beslut;
6. att pröva ansökningar om inträde i föreningen och att pröva ansökningar om
föreningsauktorisation;
7. att tillsätta verkställande direktör för föreningen och besluta om dennes
arvode;
8. att utse - bland styrelsens ledamöter - sammankallande till kretsmöten;
9. att företräda föreningen i förhållande till myndigheter och utomstående, där
för visst fall föreningsmötet inte annorlunda beslutat;
10. att företräda föreningen i dess egenskap av aktieägare i serviceaktiebolaget;
11. att på begäran av medlemmar eller myndigheter och efter eget beslut, göra
uttalanden om rådande kutym inom medlemmarnas verksamhetsområden och
beträffande andra frågor som berör dessa områden;
12. att i övrigt tillvarataga föreningens angelägenheter och medlemmarnas
intressen.
§ 14
Styrelsen sammanträder i omedelbart samband med ordinarie föreningsmöte;
och när ordföranden i övrigt finner det lämpligt.
Ordföranden är skyldig att inkalla styrelsen till sammanträde om minst fyra av
styrelsens ledamöter begär att sammanträde skall hållas.
§ 15
Styrelsen är beslutför, då sju eller flera ledamöter är närvarande eller då minst
fem ledamöter är närvarande och samtliga är överens om beslutet. Beslut fattas
vid styrelsesammanträde med sju eller flera ledamöter med enkel majoritet utom
i frågor rörande medlems intagande (§ 21) och uteslutande ur föreningen (§ 26).
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
§ 16
Mellan styrelsens sammanträden kan, efter ordförandens bedömning, ärende
behandlas gemensamt av ordförande och de funktionärer inom föreningen som
denne utser. Vid sådan handläggning skall protokoll föras och beslut fattas enligt
tillämpliga delar av bestämmelserna i § 15.
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Ordföranden kan även, genom särskilda skrivelser till varje ledamot, hänskjuta
brådskande ärende till avgörande av styrelsen. Ärendet avgörs genom skriftlig
omröstning varvid tillämpliga delar av bestämmelserna i § 15 gäller.
Kretsmöten
§ 17
Av styrelsen utsedd sammankallande kallar kretsens föreningsmedlemmar till
sammanträde på ort och tid som han finner lämpliga. De uttalanden som görs på
kretsmöte, och de förslag som mötet framställer, skall av den sammankallande
meddelas styrelsens ordförande som vidtager de åtgärder denne finner lämpliga.
Valnämnden
§ 18
Vid ordinarie föreningsmöte utses årligen, bland personer som är valbara till
ledamöter av styrelsen, en valnämnd bestående av fyra ledamöter,
representerande var sin krets.
Valnämnden har till uppgift att förbereda alla vid föreningsmöte förekommande
val och att i god tid, dock senast tio dagar före mötet, lämna nämndens förslag
till sekretariatet.
Revisorerna
§ 19
För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper utses vid
ordinarie föreningsmöte inom eller utom föreningen två revisorer.
Revisorerna skall efter sin granskning avge revisionsberättelse vari ansvarsfrihet
för styrelsen till- eller avstyrks. Berättelsen skall vara avgiven före april månads
utgång.
Sekretariatet
§ 20
Sekretariatet förestås av föreningens verkställande direktör.
Direktören företräder, i samråd med styrelsens ordförande och enligt de
instruktioner som styrelsen fastställer, föreningen utåt och sköter den löpande
förvaltningen av föreningens angelägenheter samt ombesörjer protokollföring vid
föreningsmöten och styrelsesammanträden. Om särskild kassaförvaltare inte
utses skall den verkställande direktören, och eventuellt kansli, även sköta
föreningens faktureringar och betalningar samt bokföringen.
Medlemskap m m
§ 21
Ansökan om inträde i föreningen ställs till styrelsen på formulär som
tillhandahålles av sekretariatet. Med ansökan ska bifogas utdrag ur Bolagsverkets
register, så att den juridiska statusen kan styrkas. För bifall till ansökan fordras
att den sökande i sin verksamhet ägnar sig åt skeppsmäkleri (se §1) i vid
bemärkelse samt i övrigt bedöms lämplig som medlem.
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För medlemskap i föreningen fordras bifall av minst fem av styrelsens ledamöter.
§ 22
Föreningens styrelse, eller av styrelsen särskilt utsett utskott, kan efter prövning,
genom auktorisation rekommendera medlem som fartygsagent. Prövning skall
ske i enlighet med beslutade förutsättningar för föreningsauktorisation.
Enligt särskild ordning kan även Diplomerad Skeppsmäklare utses.
Avgifter
§ 23
Medlem erlägger vid inträdet i föreningen en särskild inträdesavgift och därefter
en årlig avgift samt serviceersättning till föreningens serviceaktiebolag.
Avgifterna fastställs för nästföljande kalenderår av ordinarie föreningsmöte.
För ny medlem utgår årsavgiften och serviceersättningen fr o m det
kalenderkvartal varunder inträde sker.
§ 24
Vid ombildning av medlems firma kan styrelsen, efter ansökan från medlemmen,
medge att medlemskapet överflyttas till den nya firman.
Utträde och uteslutning
§ 25
Utträde ur föreningen sker efter medlems skriftliga begäran ställd till styrelsen.
Om sådan begäran lämnas senast tio dagar efter erhållen faktura, medges
befrielse av skyldighet att erlägga årlig avgift och serviceersättning det år
begäran om utträde sker.

§ 26
Medlem, som inte följer de föreskrifter som föreningsmöte eller styrelse
fastställer, eller som i övrigt agerar i strid mot föreningens intressen och syften
kan uteslutas ur föreningen genom enhälligt beslut av fulltalig styrelse. Den
uteslutne har rätt att vid nästa föreningsmöte begära prövning av beslutet om
uteslutning. För undanröjande av uteslutningsbeslutet fordras bifall av minst fyra
femtedelar av avgivna röster.
Medlem som trots anmaning inte före utgången av februari månad visst år
betalat fakturerad avgift eller serviceersättning kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen om minst fem av ledamöterna biträder beslutet.
Om medlem upphör att driva sådan verksamhet som enligt § 21 är villkor för
medlemskap i föreningen skall sådan medlem anses ha avgått ur föreningen.
§ 27
Den som upphör att vara medlem i föreningen har inte rätt att återfå något av
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vad han betalat till föreningen och serviceaktiebolaget och har heller inte rätt till
någon andel av föreningens och serviceaktiebolagets tillgångar.
Allmänna bestämmelser
§ 28
Föreningens styrelse har sitt säte på ort som styrelsen bestämmer.
§ 29
Vid föreningsmöte får inte medlem eller representant för medlem, och vid
styrelsens sammanträden inte styrelseledamot, deltaga i avgörande av fråga som
är av, eller kan vara av, väsentlig betydelse för medlemmen och stridande mot
föreningens intresse.
§ 30
Beslut om ändring av dessa stadgar blir omedelbart giltigt om beslut om detta
fattas enhälligt på föreningsmöte.
Vid oenighet fattas beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav
minst ett ordinarie. Vid det föreningsmöte som hålls först fordras enkel majoritet
av avgivna röster och vid det föreningsmöte som hålls sist fordras att beslutet
biträtts av minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
§ 31
Om föreningen upplöses skall, om inte annat bestämmes i samband med beslut
om föreningens upplösande, dess samtliga medel tillföras den till föreningen
knutna understödsstiftelsen.
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