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§ 1 

Sällskapets ändamål är att sammanföra personer, vilka avlagt sjöingenjörsexamen och 

med dessa sympatiserande personer. 

Av hela antalet medlemmar måste minst 6/10 vara sjöingenjörer. 

§ 2 

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår. 

§ 3 

Inval av ny medlem görs vid styrelsemöte. För inval krävs enkelt majoritetsbeslut av närvarande 

styrelsemedlemmar samt att invald medlem presenteras vid nästföljande medlemsmöte, antingen genom 

egen närvaro eller av styrelsen. 

§ 4 

Medlemsavgiften bestäms vid årsmötet för kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften skall erläggas inom 

30 dagar efter betalningsanmodan. Detta gäller även medlemmar som invalts vid annat officiellt möte. 

Medlem förlorar medlemskap automatiskt vid efterföljande årsmöte om årsavgiften ej heller efter påminnelse 

erlagts. Emellertid kan hänsyn tagas till speciella omständigheter. 

§ 5 

Sällskapets angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av minst fyra personer såsom ordförande, 

kassör, sekreterare samt klubbmästare. Två revisorer skall finnas för granskning av sällskapets räkenskaper 

samt styrelsens ansvarstagande. Sällskapet skall även ha valberedning bestående av minst två personer, 

varav en är sammankallande. 

Val av styrelse, revisorer samt valberedning sker vid årsmöte. Styrelsen väljs för en period av två år, där 
ordförande och kassör väljs jämna år och sekreterare samt klubbmästare väljs udda år. Övriga ledamöter i 
styrelsen samt valberedning och revisorer väljs för en period av ett år. 

§ 6 

Upplösning av sällskapet kan ske endast om minst 2/3 av Sällskapets medlemmar så beslutar på 

sammanträde vartill särskild kallelse uttryckligen upptagit denna fråga. Härvid beslutas även om förfarandet 

vid eventuella tillgångar. 

§ 7 

Alla val, utom det i paragraf 6, förrättas genom röstning med enkel majoritet. 

§ 8 

Anmälan om utträde ur Sällskapet skall ske skriftligen till styrelsen före nästkommande 

årsmöte. 

§ 9 

Beslut om ändring av Sällskapets stadgar skall ske vid två (2) årsmöten efter varandra. 
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