
Stadgar för IPMS-Sverige 
 

 
1 § Förening och säte 
International Plastic Modellers Society (IPMS) Sverige är en ideell 
förening. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
2 § Föreningens syfte 
Föreningens syfte är att stödja och uppmuntra plastmodellhobbyn i alla 
dess former. 
Föreningen skall vidare: 
• verka för en ökad acceptans och förståelse för modellbygge som 

konstform 
• verka för att göra modellhobbyn känd och attraktiv som  

fritidssysselsättning, i synnerhet bland landets ungdomar 
• stödja och uppmuntra källforskning i historia och teknik kring 

modellernas förebilder 
• stödja och uppmuntra kontakter med likasinnade i andra länder samt 

med utländska IPMS-avdelningar 
• stödja sina lokalavdelningar och enskilda medlemmar som önskar 

genomföra arrangemang i enlighet med IPMS Sveriges syfte. 
 
3 § Oberoende 
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. 
 
4 § Verksamhetsår 
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. 
 
5 § Medlemmar 
5:1 Medlemskap 
Som föreningsmedlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och 
som årligen betalar medlemsavgift till föreningen.Avgiftens storlek 
bestäms av årsmötet. 
5:2 Lokalavdelningar 
Lokala föreningar kan bildas och drivas av medlemmar i IPMS Sverige i 
enlighet med IPMS Sveriges stadgar. Varje lokalavdelning ska utse en 
kontaktman som löpande håller kontakt med IPMS Sveriges styrelse. 
5:3 Uteslutning 
Om en föreningsmedlem allvarligt skadar föreningens syfte eller anseende 
kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade skall ha 
möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen kan 
på årsmöte upphävas eller leda till uteslutning av föreningsmedlemmen. 
Den uteslutningshotade har yttranderätt på årsmötet, men ej rösträtt. 
5:4 Hedersmedlemskap 
På förslag av styrelsen kan ordinarie årsmöte, för att hedra personer, utse 
dem till hedersmedlemmar i föreningen. Hedersmedlemskap innebär 
ständigt medlemskap och befrielse från medlemsavgift. 
5:5 Hantering av personuppgifter 
Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar 
medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att uppgifterna 
inom ramen för föreningens verksamhet får offentliggöras oavsett 
framställningsform. 
 
6 § Styrelsen och dess verksamhet 
Styrelsen verkställer beslut av årsmöte och extra årsmöte och är ansvarig  
inför dessa. Styrelsen har hand om den löpande verksamheten. 
Föreningens styrelse består av en föreningsordförande, en kassör, en 
sekreterare och ett jämnt antal ledamöter, minst två och högst sex. Dessa 
väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Ordförande, kassör och 
sekreterare väljs på två år och deras mandattid ska överlappa varandra. 
Valbar är medlem i föreningen. 
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande inklusive 
ordförande. 
Styrelsen måste sammanträda minst en gång per kalenderhalvår. 
Styrelsen har att upprätta budgetförslag för kommande år inför årsmötet. 
7 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera 
personer som firmatecknare. 
 
8 § RevisorFör granskning av föreningens räkenskaper, verksamhet och 
förvaltning väljs på årsmötet en revisor. Valbar är myndig person som inte 
är medlem i styrelsen. 
 
 
 
 

 
9 § Ordinarie årsmöte 
Årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången 
av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till  
årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas 
medlemmarna. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor 
innan årsmötet. 
 
På det ordinarie årsmötet skall följande dagordning gälla: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Mötets behörighet 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av justeringsmän och rösträknare 
7. Val av valberedning 
8. Adjungeringar 
9. Verksamhetsberättelse för föregående år 
10. Resultat och balansräkning för föregående år 
11. Revisionsberättelse för föregående år 
12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
13. Budget för nästkommande år. 
14. Val av föreningsordförande. 
15. Val av kassör. 
16. Val av sekreterare. 
17. Val av övriga styrelseledamöter. 
18. Val av revisor. 
19. Bestämmande av medlemsavgift 
20. Motioner 
21. Övriga frågor 
22. Mötets avslutande 
 
10 § Extra årsmöte 
Om styrelsen efter enhälligt beslut, revisorn eller minst en fjärdedel av 
föreningens medlemmar  kräver detta kallas till extra årsmöte. 
Krav från föreningsmedlemmar måste vara skriftligt. För att vara behörigt 
måste föreningens medlemmar skriftligen meddelas senast fyra veckor 
före mötet. 
På ett extra årsmöte kan endast de ärenden som angivits i kallelsen  
behandlas. 
Punkter föredragna i krav från föreningsmedlemmar måste tas med i 
kallelsen. 
 
11 § Rösträtt 
Endast föreningsmedlem äger rösträtt på årsmöte. Även fullmakter skall 
gälla. 
På styrelsemöten äger endast deltagande ur styrelsen rösträtt. 
 
12 § Röstetal 
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel 
röstövervikt om inte stadgarna föreskriver annat för den specifika frågan. 
Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har föreningens ordförande 
utslagsröst. 
Frågor som behandlas under punkten "övriga frågor" på årsmöte antas 
med två tredjedelars röstövervikt. 
 
13 § Stadgeändring 
Dessa stadgar kan endast ändras på ordinarie årsmöte. 
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet 
röster. 
Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges föreningsmedlemmarna 
i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. 
Ändring av syftesparagrafen (2 §), stadgeändringsparagrafen (13 §) och 
upplösningsparagrafen (14 §) kräver likalydande beslut på två på varandra 
följande ordinarie årsmöten. 
 
14 § Upplösning 
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie 
årsmöte och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. Att 
upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan 
inte upplösas så länge minst fem föreningsmedlemmar vägrar godkänna 
upplösningen. Vid upplösning beslutar årsmötet om hur föreningens 
tillgångar disponeras. 


