SAMBIL - dvs VSA =
Västerås Sambil Användare

STADGAR
(antagna av årsmötet 2004, rev 2009)

§ 1 Föreningens namn och form
Föreningens namn är Västerås Sambil Användare, nedan kallad Sambil. Föreningen är en
obunden ideell förening. Föreningens säte är i Västerås.
§ 2 Ändamål
Föreningens syfte är att verka för en samhällsekonomiskt och miljömässigt sund bilanvändning, så att enskilt ägda bilar, olika former av kollektivtrafik m m ses som varandra
kompletterande delar i ett persontransportsystem.
I detta syfte skall föreningen i första främja bildelning i olika former mellan föreningens
medlemmar, i andra hand söka samarbete med andra organisationer och företag som verkar
för gemensamt nyttjande av bilar och andra fordon. Föreningen bör även i övrigt verka för en
sund inställning till bilen som fortskaffningsmedel vid såväl nytto- som nöjesfärder.
§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan var och en bli som uppnått 18 års ålder och som söker medlemskap
och betalar en årlig avgift. Medlemskap beslutas av föreningens styrelse. Medlemsavgiftens
storlek beslutas årligen av årsmötet.
§ 4 Årsmöte
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång.
Kallelse senast 14 dagar före. Varje medlem har en röst. Medlem kan rösta genom fullmakt.
Vid årsmöte skall ordförande, minst två övriga styrelseledamöter samt två revisorer väljas.
Förslag, som medlem önskar få behandlat på årsmöte skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar
före mötet.
§ 5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen. Medlemsgrupp, bestående av minst
25 % av antalet medlemmar i föreningen, har rätt att kräva att styrelsen sammankallar extra
föreningsmöte.
§ 6 Styrelsen
Årsmötet utser ordförande, varefter arbetsfördelning sker vid ett konstituerande möte inom
styrelsen.
Styrelsen skall vid behov välja en nämnd bestående av tre ledamöter, som har att biträda
föreningens medlemmar vid ev uppkommande tvistemål inom föreningens
verksamhetsområde.
Styrelsen ska handlägga frågor som berör föreningens skadefond i enlighet med ”Regler för
skadefonden”.
§ 7 Revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av på årsmötet valda revisorer. Till
årsmötet lämnas revisionsberättelse med till-/avstyrkande av ansvarsfrihet.
§ 8 Stadgeändring
Ändring och tillägg till stadgar beslutas av årsmötet.
§ 9 Avstängning och uteslutning
Avstängning av medlem kan ske på beslut av styrelsen. Uteslutning av medlem kan ske på
års- eller föreningsmöte.
§ 10 Upplösning
Föreningens upplösande kan ske efter beslut av två på varandra följande föreningsmöten med
minst en månads mellanrum, av vilka minst ett skall vara ordinarie årsmöte. I samband med
sådant beslut skall dess eventuella tillgångar fördelas lika mellan Världsnaturfonden i Sverige
och Naturskyddsföreningen eller, om dessa inte längre existerar, till annan in- eller utländsk
organisation med huvudsakligen samma ändamål.

