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 Stadgar för 
Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet 

i Stockholm 

1 § 
Sällskapets fi rma är Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm. 

2 §
Sällskapet, vars styrelse har sitt säte i Stockholm, har till ändamål: 

a.  att utdela understöd åt medlemmar, som tillhör eller har tillhört 
sjömansyrket, deras änkor och minderåriga barn, vilka är i behov av 
ekonomisk hjälp samt att bidra till forskning, sjösäkerhet, undervis-
ning och andra ändamål till nytta för svensk sjöfart. 

b.  att befordra närmare umgänge mellan fartygsbefäl och andra av 
sjöfarten intresserade personer. 

c.  att genom utbyte av åsikter, tankar och erfarenhet rörande sjöfarten 
verka till nytta för sjöfarten samt att lämna begränsat ekonomiskt 
bidrag till för sjöfarten angeläget och humanitärt ändamål. 

d.  att vid sammanträden överlägga om nautiska m.fl . frågor och organ-
isera föredrag. 

e.  att utreda och besvara till Sällskapet ställda frågor angående 
sjöfarts-ärenden.  

Inträde i Sällskapet 
3 §
Alla som har avlagt svensk sjökaptens- eller styrmansexamen, som 
medger befattning som styrman i obegränsad fart och storlek eller 
avlagt motsvarande utländsk examen enligt medgiven resolution av 
behörig svensk myndighet, kan vinna inträde i Sällskapet. 



2

Undantagsvis kan person utan nautisk examina väljas in i Sällskapet 
såsom ”sjöfartsmedlem”. Sådan sökande skall vara person som utfört 
eller utför insatser av avgörande art för svensk handelssjöfart och av 
speciellt värde för sällskapet för att kunna äga inträde. Medlemskapet 
skall stärka och gagna sällskapets och dess medlemmars verksamhet. 
Det åligger styrelsen att bereda, godkänna eller avslå sådan ansökan. 
Antalet medlemmar invalda enligt detta undantag får aldrig överstiga 
2% av det totala antal medlemmar.

Medlemskapet inträder då första årsavgiften är erlagd. 

4 § 
Den som uppfyller kraven enligt 3 § ovan och önskar bli medlem i 
Sällskapet ska skriftligen ansöka om detta på av styrelsen utfärdad 
ansökningsblankett. Till denna ansökan ska fogas handling som styrker 
kompetens enligt 3 § ovan. 

5 § 
Person som utfört förtjänstfull verksamhet inom Sällskapet, visat 
synnerligt intresse och starkt engagemang för sjöfarten eller genom 
särskilt visad omtanke om Sällskapets bästa gjort sig förtjänt av dess 
tacksamhet kan väljas till hedersledamot i Sällskapet. Hedersledamot 
väljs av Sällskapet på årsmötet efter enhälligt förslag av styrelsen. 

6 § 
Annan ledamot än hedersledamot erlägger årligen en årsavgift. Årsav-
giftens storlek bestäms på årsmötet efter förslag från styrelsen. 

Styrelsen 
7 §
Sällskapets angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av en ord-
förande och sex andra ledamöter, vilka alla ska vara bosatta i Stock-
holm eller dess omnejd. 
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Ordförande utses för en tid av ett år och övriga ledamöter för tre år. 
Av dessa väljs två årligen. Ordförande kan omväljas nio gånger och 
ledamot kan omväljas tre gånger. Avgår styrelseledamot före utgången 
av den tid, för vilken han/hon blivit vald, ska val av ny styrelseledamot 
förrättas för den återstående tiden. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt två revisorer jämte 
två suppleanter för dessa väljs på det i 32 §  angivna årsmötet. 

Styrelseledamot, i tur att avgå, kan återväljas. 

Styrelseledamöterna väljer årligen inom sig en vice ordförande. Ord-
förande, vice ordförande och fyra ledamöter av styrelsen ska ha eller 
ha haft sjökaptensbrev. Den sjunde ledamoten må vara annan medlem. 

8 § 
Styrelsen antar dels kassaförvaltare och sekreterare, vilka icke behöver 
tillhöra styrelsen, dels även behövlig kontorspersonal. 

Arvoden till kassaförvaltaren och sekreteraren bestäms av styrelsen, 
som även beslutar om och ombesörjer medel för Sällskapets övriga 
utgifter. 

9 § 
Styrelsen sammanträder på ordförandens, eller i hans ställe vice ord-
förandens, kallelse så ofta behov anses föreligga. 

Vid sammanträde förs protokoll, som ska justeras av mötesordföranden 
och ytterligare en därtill vid sammanträdet utsedd ledamot av sty-
relsen. 

För att styrelsen ska vara beslutsmässig fordras, med i följande stycke 
nämnt undantag, att minst fyra ledamöter är närvarande och deltar i 
besluten. Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning, föru-
tom vid val då sluten omröstning ska äga rum, om någon begär det. 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val, då avgörande 
sker genom lottning. 
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Vid behandling inom styrelsen av tillstyrkan rörande inköp eller 
försäljning av fast egendom fordras att minst fem ledamöter är när-
varande och biträder beslutet. (Se 22 § punkt 3.) 

Om styrelseledamot vid styrelsesammanträde reserverar sig mot 
beslut, är han befriad från allt ansvar i frågan. 

10 § 
Föreningens fi rma tecknas av dess ordförande eller vice ordförande 
gemensamt med annan styrelseledamot eller kassaförvaltaren. 

11 § 
Förekommer till behandling inom styrelsen fråga, i vilken ledamot kan 
anses jävig, ska denne inte delta i överläggning eller beslut i denna 
fråga. 

12 § 
Styrelsen äger att efter prövning uppta eller avslå fråga i sjöfartsären-
den, som ställs till Sällskapet. Upptas frågan ska styrelsen efter bästa 
förmåga och övertygelse utreda och besvara frågan. 

13 § 
Vid utredning av viktigare nautiska frågor äger styrelsen, där den så 
fi nner det lämpligt, inhämta Sällskapets yttrande i saken, varefter sty-
relsen inom sig fattar beslutet. 

Sällskapets fonder 
15 § 
Grundfonden utökas genom kapitalvinster och gåvor. 

16 § 
De av Sällskapets donationsfonder, som enligt donationsbestäm-
melserna eller beslut av styrelsen förs under särskilda namn, bokförs, 
förvaltas och disponeras enligt givarens föreskrifter eller, om sådan 
föreskrift saknas, enligt styrelsens beslut. 
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17 § 
Sällskapsfonden tillförs 20 procent av den årliga avkastningen samt 
medlemsavgifter. 

18 § 
Understödsfonden tillförs 80 procent av den årliga avkastningen och 
används enligt 2 § a, c, d, och e. 

19 § 
För att kunna komma i fråga för understöd enligt 2 § a fordras att en 
ansökan lämnats till styrelsen. Ansökan skall vara skriftlig samt åtföljd 
av personbevis eller organisationsnummer. 

20 § 
Storleken av understöd från Understödsfonden bestäms av styrelsen. 
Understöd beviljas endast för ett år i sänder vilket betyder att den som 
önskar fortsatt understöd måste lämna in en ny ansökan varje nytt år. 

Förvaltningen av Sällskapets medel 
21 § 
Sällskapets räkenskaper förs av kassaförvaltaren under styrelsens över-
inseende och på det sätt som styrelsen bestämmer. 

22 § 
Målet med kapitalförvaltningen är att maximera värdet av Sällskapets 
kapital med en begränsad risknivå som följer av nedan angivna riktlin-
jer. Kapitalet kan placeras antingen i aktier eller räntebärande placerin-
gar och kan utgöras av såväl svenska som utländska värdepapper. Vid 
placering i utländska värdepapper ska valutaexponeringen beaktas. 

Aktier: Placeringar får göras på handelsplats etablerad i Sverige och 
som motsvarar dagens (2013 års) OMX handelsplats. Med aktier 
jämnställs aktie/hedge-fonder eller fonder med motsvarande riskprofi l. 
Värdet av enskilt aktieslag bör ej överstiga 10 procent av portföljens 
värde. Utlåning av aktier tillåts inte. 
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1. Sällskapets medel ska, till den del de motsvarar Sällskapets kapital, 
placeras där störst avkastning ges enligt nedan: 

a.  Obligationer, som utfärdats eller garanteras av staten. 

b.  Obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanter-
ade av svensk kommun, som till lånet upptagande fått tillämplig 
myndighets tillstånd. 

c.  Fordringsbevis, utfärdade av bank inom EU-området. 

d.  Andra värdehandlingar som till sin art och till den säkerhet de erb-
juder kan anses jämförbara med de vid a.–c. ovan nämnda. 

e.  Vid var tidpunkt ska Sällskapet ha minst 20 procent av sitt totala 
kapital placerat enligt punkterna a.– d. ovan. 

f.  Sällskapet tillhörig fastighet intill två tredjedelar av taxeringsvärdet. 

g.  Värdehandlingar motsvarande aktier, aktiefonder och motsvarande 
fi nansiella instrument med handel över OMX Nordisk Börs eller på 
motsvarande handelsplats i Sverige. 

h.  Av Sällskapets totala tillgångar kan, om styrelsen fi nner det lämp-
ligt, upp till 20 procent investeras i andra fi nansiella instrument för 
att på så sätt optimera avkastningen på Sällskapets förmögenhet. 
Detta mandat till styrelsen ska godkännas på Sällskapets årsmöte 
(§ 32) av en majoritet av närvarande ledamöter och skall gälla till 
påföljande årsmöte. Ett så kallat årligt bemyndigande. 

2. Sällskapets övriga medel får, i den mån de inte behövs för löpande 
utgifter, placeras i banktillgodohavanden, i enligt styrelsens bedömn-
ing värdehandlingar med låg risk och i av Sällskapet ägd fastighet. 

3. Inköp av fastighet får endast ske om sådant köp beslutats av Sälls-
kapets medlemmar på sammankomst och om minst fem av styrelsens 
ledamöter dessförinnan har tillstyrkt köpet. 
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23 § 
Sällskapets värde-och övriga säkerhetshandlingar ska antingen lämnas 
i förvar hos banks notarieavdelning eller förvaras i hos bank hyrt 
kassafack med två lås med olika nycklar. Nyckeln till det ena låset 
ska innehas av en ledamot av styrelsen och nyckeln till det andra av 
en annan av styrelsens ledamöter. Dessa nyckelinnehavare utses av 
styrelsen; dock att styrelsen äger bestämma, att nyckeln till ett av låsen 
skall innehas av kassaförvaltaren, även om denna icke är ledamot av 
styrelsen. 

24 § 
Sällskapets räkenskaper ska avslutas per den 31 december varje år och 
avlämnas till revision senast före närmast följande februari månads 
utgång. 

Revision 
25 § 
Styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper ska årligen grans-
kas av två revisorer. 

Revisorerna jämte två suppleanter för dessa utses vid Sällskapets i 32 
§ nämnda årsmöte och om möjligt bland Sällskapets i Stockholm eller 
dess omnejd boende medlemmar. En revisor ska vara auktoriserad. 

26 § 
Styrelsen ska bereda revisor tillfälle att när som helst inventera Säll-
skapets kontanta medel och övriga tillgångar samt att granska Säll-
skapets alla böcker, räkenskaper och andra handlingar.Styrelsen får 
inte vägra att till revisor lämna av denne begärd upplysning angående 
förvaltningen. 
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27 § 
Före februari månads utgång, i alla fall minst fjorton (14) dagar före 
årsmötet, ska revisorerna avge av dem underskriven berättelse. I revi-
sorernas berättelse ska ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkas 
eller avstyrkas. 

Särskilda föreskrifter 
28 § 
Ledamot, som önskar utträda ur Sällskapet, bör skriftligen anmäla 
detta före december månads utgång. Ledamot, som under två på varan-
dra följande år inte erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur Sällskapet. 

29 § 
Om det i kallelsen till sammankomst anges på så sätt får ledamot inb-
juda gäst(er) att närvara vid Sällskapets sammankomster. 

30 § 
Ledamot, som övergår till annat yrke eller byter nationalitet, blir 
inte av denna anledning utesluten från de förmåner som stadgarna 
medger, förutsatt att ledamoten inbetalar sina avgifter i tid. 

31 § 
Om det fi nns allvarliga skäl för det, kan ledamot uteslutas ur Sällska-
pet och därmed förlora all delaktighet i Sällskapets tillgångar. Beslut 
om detta får enbart fattas vid sammankomst med Sällskapet, och blir 
giltigt endast om minst 2/3 av de närvarande är överens om beslutet. 
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Sällskapets sammankomster 
32 § 
Sällskapet ska årligen ha ett årsmöte före mars månads utgång. Kal-
lelse till årsmötet sker genom personligt meddelande minst 14 dagar 
före sammankomsten. Vid denna sammankomst ska minst följande 
ärenden behandlas: 

1. Om kallelsen till sammankomsten är korrekt utsänd. 

2. Val av två justeringsmän. 

3. Styrelsens och revisorernas berättelser. 

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

5. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt två revi-
sorer jämte två suppleanter för dessa. 

6. Årligt bemyndigande (enligt paragraf 22: 1. h.) för styrelsens in-
vesteringar i ”andra fi nansiella instrument”. 

7. Förslag, väckta av styrelsen, revisorerna eller någon av Sällskapets 
medlemmar. 

33 § 
Förutom vid årsmötet (32 §) sammanträder Sällskapet, vid så kallade 
Föreningsmöten, på tid och ställe som styrelsen bestämmer, tre gånger 
under tiden oktober – februari. Styrelsen har även rätt att kalla till extra 
sammankomster. Kallelse till sammankomster enligt denna paragraf 
ska ske genom personligt meddelande minst 7 dagar före sammankom-
sten. När viktigare ärenden ska behandlas ska detta anges i kallelsen. 

34 § 
Sammankomsterna leds av ordföranden eller, i hans frånvaro, av vice 
ord-föranden, och sammankomsterna protokollförs. Protokollen just-
eras av mötesordföranden samt av två bland de närvarande ledamöter-
na utsedda representanter. 
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Vid tillfälligt hinder för bägge ordförandena utser närvarande styrelsel-
edamöter inom sig ordförande att leda dagens förhandlingar. 

35 § 
Alla frågor, med undantag av de som nämns i 31 § och 36 §, avgörs 
genom enkel övervikt. Varje medlem äger en röst. För att besluten 
ska vara giltiga fordras att minst 15 medlemmar, inklusive styrelsens 
närvarande ledamöter, är närvarande. 

Ledamot, som är förhindrad att närvara personligen vid Sällskapets 
sammankomster, får överlåta sin rösträtt åt någon annan röstberättigad 
ledamot som deltar i mötet. Ingen får dock på grund av sådan fullmakt 
utöva rösträtt för mer än en ledamot utöver sig själv. 

Beslut inom Sällskapet fattas genom öppen omröstning. Vid val 
dock genom sluten omröstning om någon medlem begär det. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörande sker 
genom lottning. 

Styrelseledamot får inte delta vid val av revisorer eller vid prövning av 
anmärkning som framställts mot styrelsen. 

Ändring av stadgar 
36 § 
Beslut om ändring av dessa stadgar blir inte giltigt, utan beslut som 
fattats vid två på varandra följande sammankomster, varav det ena 
skall vara Sällskapets årsmöte, samt att beslutet vid båda dessa sam-
mankomster skall ha fått stöd av minst 3/4 av avgivna röster. 

Önskar ledamot ändring av stadgarna, ska han, senast två månader 
före årsmötet, skriftligen lämna in sitt förslag. Styrelsen ska framlägga 
förslaget ihop med sina egna kommentarer till förslaget vid den sam-
mankomst, som äger rum närmast före årsmötet. Blir förslaget godkänt 
vid den första sammankomsten, ska det även framläggas för beslut vid 
årsmötet. 
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I kallelse till årsmöte och sammankomst där frågan om stadgeändring 
kommer att framläggas ska detta uttryckligen tillkännages. 

I fråga om Sällskapets utvidgning eller upplösning sker detta på 
samma sätt som i fråga om ändring av stadgarna. 

Beslutade ändringar av stadgarna även som styrelsens och revisorernas 
berättelser bör tryckas och delas ut bland Sällskapets ledamöter. 




