
 
STADGAR  för  SKEPPSMYRA NORRTÄLJE NATURISTFÖRENING 
 
Dessa stadgar är reviderade av årsmötet 25 november  2007 och av 
årsmötet 15 november 2008,  årsmötet 27 mars 2010, årsmötet 16 mars 2013 samt av årsmötet 10 
maj 2014. 
  
§ 1 Namn, säte 
 
Föreningens namn är Skeppsmyra Norrtälje Naturistförening (SNN).  
Föreningen är stiftad den 13 november 1993 och har sitt säte i Norrtälje.  
Föreningen är allmännyttig, religiöst o partipolitiskt obunden samt ansluten 
 till Sveriges Naturistförbund, SNF. 
 
§ 2 Ändamål 
 
Föreningens huvudsakliga ändamål är att verka för naturismen och dess spridning. Detta skall 
främst ske genom anskaffning och drift av minst ett område för naturistcamping. SNN skall i 
samverkan med övriga naturistföreningar inom Stockholmsregionen arbeta för inomhusbad, nya 
nakenbad, naturistcampingar mm. Föreningen är ideell och allmännyttig och bedriver naturist-
campingverksamhet utan enskilda vinstintressen.  
 
§ 3   Medlemskap 
          Medlemskap kan, efter till styrelsen ställd skriftlig ansökan och efter det aktuell årsavgift  
           erlagts, erhållas av personer som sympatiserar med naturismens idéer.  
 
1        Familjemedlemskap tillämpas inom SNN. Varje i stadgarna angiven medlem med undantag  
         för § 9.7, avser hushåll. Med hushåll avses även ensamstående. Vid 18-års ålder  räknas ej    
          barn in i familjemedlemskapet. 
 
2 Ungdomsmedlemskap 
       Ungdomsmedlemskap kan erhållas av ungdom i åldern 15 - 17 år vars föräldrar ej själva är 

medlemmar. Vidare kan ungdomar 18 - 24 år erhålla ungdomsmedlemskap. 
 
3 Interimistiskt  medlemskap 

Interimistiskt medlemskap föreligger från den dag aktuell årsavgift erlagts och fram till nästa 
styrelsemöte, då medlemsansökan behandlas. Avslås då medlemsansökan skall erlagt belopp 
återbetalas. 

 
4 Supportermedlemskap 

Supportermedlemskap kan erhållas och innehas av familj som har huvudmedlemskap i annan 
förening ansluten till Sveriges Naturistförbund (SNF) och beviljas enligt samma regler som 
ovan. 

 
§ 4  Medlemsavgifter 
 
1 Medlem skall till föreningen erlägga årsavgift senast 28 februari. 
 
2 Årsavgiften utgör ett belopp som inkluderar föreningsavgift och avgift till  
  Sveriges Naturistförbund (SNF). 
 
3 Ej betald medlemsavgift 

Medlem, som ej erlagt avgift senast 28 februari, betraktas att ha begärt utträde ur föreningen.  
 
5      Supportermedlem 
        Supportermedlem erlägger fastställd årsavgift minskad med den del, som avser SNF-avgiften. 



 
  
6     Ungdomsmedlem 

Ungdomsmedlem erlägger fastställd årsavgift minskad med SNF-avgiften minus 50%, plus  
SNF:s ungdomsmedlemsavgift. 
 

§ 5 Utträde  
Medlem skall meddela styrelsen om utträde skriftligt. Utträdande  medlem äger inte rätt återfå 
erlagda avgifter. 

 
§ 6 Varning och uteslutning 

 
1 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller ordningsföreskrifter eller eljest gör 
 sig skyldig till olämpligt uppträdande kan av styrelsen antingen varnas eller uteslutas. 
 

2 Medlem skall ges möjlighet att föra talan mot beslutet på utlyst  medlemsmöte. 
 

   3  Utesluten medlem äger inte rätt att återfå erlagda avgifter.  
 
§ 7 Föreningsstyrelse 
 

1 Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, 
kassör och minst 5 övriga ledamöter. Därutöver utses två suppleanter. 

 
2 Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för en mandatperiod om två år och på sådant sätt att 

högst halva antalet ledamöter står i tur att avgå. Suppleanternas mandattid är ett år. 
 
3 Ordförande och kassör väljs av årsmötet växelvis för en period av två år. Båda namnges. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga erforderliga funktionärer. 
 
4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter gjort 

framställan härom. 
 
5 Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal är 

ordförandens röst utslagsgivande. 
 
6 Styrelsen beslutar inom sig vem som har rätt att teckna föreningen. 

 
§ 8 Verksamhet och Revision 
 
 1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
 2 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet varje år två revisorer 

samt en suppleant. 
 
 3 Föreningens räkenskaper jämte vederbörliga handlingar överlämnas till revisorerna senast 

fyra veckor före årsmötet. 
 
 4 Revisionsberättelse skall föreligga en vecka före årsmötet med till- eller avstyrkande av 

ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 
 
 
§ 9 Årsmöte 
 



 
1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen kallar till årsmöte, som skall  
 hållas senast den 31 Maj. 
 
2 Kallelse  

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast tre veckor i förväg. Till kallelsen skall bifogas: 
Förslag till dagordning. 

 
3 Motioner  

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. 
 
4 På förslag av styrelsen äger andra än medlemmar rätt att närvara vid årsmöte.  Dessa har 

yttranderätt,  men ej rösträtt. 
 
5       Ärenden  
         Sedan årsmötesfunktionärer utsetts, skall följande ärenden upptas till behandling: 

a) Mötets öppnande 
b) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
c) Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse. 
d) Fastställande av resultat- och balansräkning 
e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
f) Budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
g) Eventuella ersättningar till styrelseledamöter. 
h) Eventuella motioner. 
i) Val av styrelse, revisorer och valberedning. 
j) Övriga ärenden, som av styrelsen i förväg hänskjutits till årsmötet. 
k) Val av RM delegater bestäms 
l) Mötets avslutande 
 

 
6 Ärende, som ej finns angivet i förslag till dagordning för årsmötet, kan i samband med 

dagordningens fastställande, upptas till behandling och beslut, om 2/3 av de vid mötet 
röstberättigade så beslutar. Gäller ej stadgeändring. 

 
7 Röstning  

Vid årsmöte äger varje enskild medlem som fyllt 15 år en röst. Närvarande medlem äger 
dessutom genom fullmakt företräda en annan enskild medlem i föreningen. Fullmakten skall 
vara bevittnad. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt i frågor som rör den egna ansvarsfriheten. 

 
8 Röstning sker öppet, om ej sluten votering är begärd. Vid lika röstetal har mötesordföranden 

utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten avgör. Beslut fattas med enkel majoritet, 
utom i de fall dessa stadgar föreskriver annorlunda. 

 
9 Valberedning  

Vid årsmöte utses en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en utses till 
sammankallande. Valberedningen utses för en mandatperiod om ett år. Valberedningen  

          skall vid årsmöte föreslå eventuella ersättare av styrelsens ledamöter. 
 
§ 10 Föreningsmöten 
 
1 Årsmöte: Vid detta möte skall förrättas val av RM-delegater (ombud till SNF:s Riksmöte). 
 
2 Höstmöte: Ett höstmöte skall avhållas senast under november månad. Vid detta möte beslutas 

om samtliga avgifter för kommande verksamhetsår.  Styrelsens förslag till dagordning samt 
förslag till avgifter bifogas kallelsen. 

 



 
 
3 Extra föreningsmöte: Extra föreningsmöte skall hållas, då styrelsen finner skäl härtill eller 

då minst 1/4 av föreningens medlemmar gör framställan härom. Vid extra föreningsmöte skall 
endast sådana frågor behandlas som föranlett dess hållande. 

 
4 Kallelse till höstmöte och extra föreningsmöte skall utsändas senast fjorton dagar i förväg. 

Kallelse till mötet görs antingen per brev, mail eller på SNNs hemsida på internet. I fråga om 
röstning och röstningsprocedur gäller vad som stadgas i § 9 punkterna 7 och 8. 

 
 5 Ärende, som ej finns angivet i förslag till dagordning för  höstmötet eller extra föreningsmöte, 

kan i samband med dagordningens fastställande, upptas till behandling och beslut, om 2/3 av 
de vid mötet röstberättigade så beslutar. 

 
    
§ 11 Ordningsföreskrifter 
 
 1 Vid besök på av föreningen disponerat naturistområde skall de av föreningen fastställda 

ordningsföreskrifterna följas. Campingområdet är till för dem som föredrar att vara nakna, så 
snart omständigheterna medger detta. 

 
 2 Föreningens ordningsföreskrifter fastställes av årsmöte eller annat föreningsmöte. 
 
 3 Fotografering av medlemmar är tillåten endast om den/de avbildade ger sitt medgivande. 

 
§ 12  Campingområdet  
 

Genomgripande förändring av campingområdet skall föregås av beslut taget av årsmöte eller 
annat föreningsmöte. 

 
§ 13 Stadgeändring 
 
 1 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. 

Stadgeändringen träder i kraft på tid, som årsmötet beslutar. 
 
 2 Paragraferna 2, 13.2 och 14 får endast förändras eller borttagas ur dessa stadgar genom beslut 

av två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
 
 
§ 14 Föreningens upplösning 
 

1   Föreningen kan upplösas efter beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande 
ordinarie årsmöten. 

2    Vid föreningens upplösning skall föreningens nettotillgångar tillfalla liknande ideell 
organisation i Sverige eller Sveriges Naturistförbund. 

 


