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 STADGAR 

Ändrade vid årsmöte i Gävle 2013-04-16 

 

§ 1 

Firma 

Föreningens firma är: 

Svenskt Oljehamnsforum, SOHF, vilken är en ideell förening. 

 

§ 2 

Styrelsens säte 

 

Säte för SOHF skall vara i Göteborg. 

 

 

§ 3 

Föreningens 

ändamål 

 

 Att verka får att medlemmarna blir likvärdigt behandlade av 

myndigheter och organisationer såsom Länsstyrelser, Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, kommunala 

miljö- och hälsoskyddsorgan, SPBI m fl. 

 Införa gemensamma rutiner beträffande miljö, säkerhet och teknik. 

 Erfarenhetsutbyte avseende drift och underhåll. 

 Sprida kunskap om tillbud och olyckor som kan drabba hamnarna. 

 Förbättra arbetsmiljön. 

 Skapa arbetsgrupper i aktuella och viktiga frågor, såsom t ex sludge 

och avfallshantering, utformning av riskanalys samt att i övrigt 

utforma gemensam standard och strategi i olika frågor. 

 Medverka i utbildning samt anordna seminarier, temadagar, 

konferenser inom olika aktuella områden. 

 Omvärldsbevakning. 

 Agera remissinstans i frågor som berör medlemmarna. 

 Att, efter beslut på årsmöte eller av styrelsen, får medlemshamnars 

räkning samorda externa insatser. 

 

§ 4 

Medlemskap 

Föreningen består av svenska hamnar som hanterar olja och annat 

flytande bulk. 

Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd årsavgift.  
 

Fullgod medlem är den som är godkänd av årsmötet.  
 

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga 

i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han 

eftersatt. 

 

§ 5   

Styrelse- 

sammansättning, 

val 

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter. 
 

Styrelsens ledamöter utses på 2-årsbasis varvat så att tre ledamöter väljs 

varje år.  

Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte. 

Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter.  

Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.  

Sekreterare och kassör kan utses utom styrelsen.  

Mandatperioden börjar omedelbart efter avslutat årsmöte och varar t.o.m. 

årsmötet 2 år senare.  
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§ 6 

Styrelse, kallelse  

till sammanträde, 

föredragningslista 

Styrelsen skall sammanträda minst 2 ggr/år.  

Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgift om 

förekommande ärenden skall tillställas ledamöter minst 14 dagar före 

sammanträdet.  

Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande. 

 

§ 7 

Styrelse, 

förvaltning 

Styrelsen skall  

1. Leda föreningens löpande verksamhet.  

2. Förvalta föreningens medlemsavgifter.  

3. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.  

4. Årligen till ordinarie årsmöte avge berättelsen över föreningens 

verksamhet och ekonomi.  

 

§ 8 

Valberedning  

 

Valberedningen skall bestå av 2 ledamöter utanför styrelsen. 

Valberedningen väljs på 2-årsbasis med ett års förskjutning. 

 

§ 9 

Revision  

 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie 

årsmöte utse l revisor och 1 suppleant, vardera för en period av 2 år, med 

ett års förskjutning. 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före 

årsmöte. 

 

§ 10 

Räkenskapsperiod 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden l januari -31 december. 

 

 

§ 11 

Föreningens 

årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast under maj månad på tid och 

plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det 

erforderligt utlysa extra årsmöte. 

 

§ 12 

Dagordning vid 

ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för årsmötet. 

2. Val av justeringsman. 

3. Styrelsens och revisorns berättelser. 

4. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

6. Ersättning till styrelsen och revisor. 

7. Styrelsens förslag till medlemsavgifter. 

8. Val av styrelse och styrelseordförande. 

9. Val av revisor. 

10. Val av valberedning. 

11. Övriga frågor. 

 

§ 13 

Upplösning  

 

Vid upplösning av föreningen som majoritetsbeslutas vid årsmötet 

fördelas tillgångar och skulder mellan stadgeenlig medlem enl. § 4. 

 

§ 14 

Stadgeändring 

Stadgeändringar kan endast ske vid årsmöte. 
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