
Stadgar SLO Svensk Limousineorganisation  

 

§ 1. Namn  Föreningens namn är SLO Svensk Limousineorganisation.  

  

§ 2. Hemort Föreningens hemort är Örebro kommun. 

 

§ 3. Ändamål Föreningen ska verka för att:  

1. Driva frågor med och mot myndigheter, företag och 

andra instanser. 

2. Sätta kvalitetsnorm för limousineverksamheten i 

Sverige. 

3. Utbildning och informationsverksamhet. 

 

 

§ 4. Medlemskap  Till medlem kan antas juridiska personer:  

 1. Som har ett aktivt yrkestrafiktillstånd med limousine. 

 2. Som har minst en amerikansk limousine med en längd 

över 7 meter. 

  

§ 5. Ansökan  Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.  

 Beslut om antagande sker på styrelsemötet. 

 

§ 6. Stödmedlem Som stödmedlem kan antas både juridisk och fysisk person. 

 Stödmedlem saknar rösträtt. 

 

§ 7. Medlemsavgift Medlemsavgift och stödmedlemsavgift fastställs av 

årsmötet, dock maximalt 5000 kronor. 

 

§ 8. Utträde Om medlem önskar lämna föreningen skall styrelsen 

meddelas skriftligt. Medlem som efter påminnelse inte 

betalat medlemsavgift ska betraktas som att frivilligt lämnat 

föreningen och beviljas därmed automatiskt utträde. 

 

§ 9. Uteslutning Uteslutning kan ske av medlem som: 

 - motverkar föreningens syfte 

 - uppsåtligt skadar föreningen  

 - bryter mot stadgarna 

 Beslut om uteslutning fattas på styrelsemötet. 

 

§ 10. Styrelse Föreningens styrelse ska bestå av 3 ordinarie  ledamöter och 

2 suppleanter med mandattid på 2 år. Ett företag kan 

representeras med 1 ordinarie ledamot. Dessutom kan ett 

företag med fler än 2 limousiner (som definieras i §4 punkt 



2) även representeras med en suppleant. Val av styrelse sker 

på årsmötet. Styrelsen väljs på två år med växelvis avgång. 

Föreningens ordförande väljs av årsmötet med mandattid på 

2 år.  I övrigt beslutar styrelsen inom sig om fördelning av 

arbetsuppgifter. Styrelsemöte ska hållas minst 2 ggr per år. 

Om icke medlemmar kan sitta i styrelsen ska så bestämmas 

av stämman. 

 

§ 11. Revisor Revisor och revisorssuppleant skall utses av årsmötet.  

 

§ 12. Firmatecknare  Två ordinarie styrelseledamöter i föreningen. 

 

§ 13. Årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte 

ska hållas under perioden första januari till sista juni. 

Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda 

två veckor före årsmötesdagen. Kallelse sker skriftligt. 

 

Dagordning  §  1. Val av mötesordförande 

för årsmöte/stämma  §  2. Godkännande av dagordning 

  §  3. Val av mötessekreterare 

  §  4. Fastställande av röstlängd 

  §  5. Val av justerare tillika rösträknare 

  §  6. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning 

  §  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

  §  8. Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året 

  §  9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

  § 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  § 11. Fastställande av ev. arvode till revisor 

  § 12. Val av ordförande i föreningen 

  § 13. Val av övriga styrelseledamöter 

  § 14. Val av revisor och suppleant 

  § 15. Val av valberedning 

  § 16. Fastställande av ev. års-/medlems-/stödmedlemsavgift 

 § 17. Ärende som av styrelse, föreningsmöte eller medlem 

föranmälts till årsmötet 

  § 18. Övriga frågor 

  § 19. Mötets avslutande 

 

§ 14. Rösträtt  Medlemmar har en röst var. 

 

§ 15. Ärenden  Ärenden som ska behandlas av årsmötet ska vara styrelsen 

tillhanda senast två veckor före årsmötesdag. 

 



§ 16. Medlemsmöte  Ska hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när 

revisor eller minst 30 % av medlemmarna så begär. Kallelse 

ska ske skriftligt och vara medlemmarna tillhanda 2 veckor 

före utsatt dag. Beslut på medlemsmöte får bara fattas i de 

frågor som angivits i kallelsen. 

 

§ 17. Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 18. Årsredovisning Föreningens årsredovisning skall av styrelsen lämnas till 

revisor senast vid februari månads utgång. 

 

§ 19. Miljöpolicy  Ett miljöprogram ska antas av stämman och revideras 

årligen.  

 

§ 20. Stadgeändring Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet 

av två på varandra följande medlemsmöten, varav det första 

ska vara årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan dessa 

två möten. Förslag till ändring av stadgarna skall medfölja 

kallelsen. 

 

§ 21. Föreningens 

         upplösning Föreningen kan upplösas genom majoritetsbeslut vid två på 

varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, 

eller genom beslut på ett årsmöte om beslutet är enhälligt. 

Vid upplösning skall icke förbrukade medel och ev. 

kvarvarande inventarier m.m. återbetalas till bidragsgivare, 

tillfalla förening eller annan verksamhet med liknande mål 

och syfte. 
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