
STADGAR 

För Sveriges Speleologförbund,  SSF  
Gällande från årsmötet 2006. 
 
§ 1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 
 
Förbundets ändamål är att sammanföra svenska grottforskare och amatörer i den anda som 
Internationella Speleolog-Unionen avser, nämligen att koordinera deras verksamhet, underlätta och 
hjälpa svensk speleologisk forskning, verka för miljövård kring och skydd av svenska grottor, 
vidarebefordra information om nationell och internationell grottforskning genom skrifter och 
publikationer samt i övrigt verka för allt som gagnar denna verksamhet.  
 

§ 2  MEDLEMSKAP 
 
Medlemskap i SSF kan erhållas av varje person, sammanslutning eller institution med intresse för 
grottforskning och därmed sammanhängande frågor. Medlem som icke betalt sin avgift efter 
påminnelse eller vanfrejdat svensk speleologi kan uteslutas. 
Avgifter för medlemskap bestäms av årsmötet. Medlem accepterar att registreras i dataregister. 

 

§ 3  ÅRSMÖTE OCH STYRELSE  
 
Årsmöte, vartill styrelsen skriftligen skall kalla minst 14 dagar i förväg, hålls årligen under maj eller juni 
månad i Sverige. Varje medlem har rätt att ställa förslag till årsmötet. För att kunna behandlas vid 
årsmötet skall sådant förslag ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.  

På årsmötet skall utses en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, skattmästare, 
sekreterare och tre till fem ledamöter. Ordförande och skattmästare väljs på två år med skilda valår. 
Övriga ledamöter väljs på ett år. Årsmötet skall också utse en valberedning, två revisorer och en 
revisorssuppleant, samtliga på ett år.  

Till att företräda SSF i Internationella Speleolog-Unionen (UIS) utses på årsmöte en nationell 
representant och en suppleant. Vid förfall för någon eller båda utser styrelsen ersättare. Styrelsen kan 
uppdra åt viss medlem att representera SSF i UIS:s kommissioner, vid kongresser, symposier och 
andra nationella och internationella sammankomster. 

Styrelsen kallar till extra årsmöte då så anses nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till 
ordinarie årsmöte, och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas. 

Styrelsen skall hålla minst två protokollförda sammanträden per år. Styrelsen är beslutsmässig om 
minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott med minst 
tre styrelsemedlemmar, vilket i sig är beslutsmässigt. 
 

§ 4  VERKSAMHETSÅR OCH REVISION 
 
Förbundets verksamhetsår är lika med kalenderår. Vid årsmötet avlägger ordförande, sekreterare och 
skattmästare rapport om verksamheten för föregående år. Revisorerna skall också granska 
verksamheten och räkenskaperna och förelägga årsmötet sin rapport. 
 



§ 5  STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING 

Beslut om ändring av SSF:s stadgar samt beslut om förbundets eventuella upphörande skall fattas 
med 2/3-majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Resterande medel vid förbundets 
upphörande skall tillfalla Internationella Speleolog-Unionen (UIS).  

 

Stadgarna är antagna i Kisa den 5 maj 1967. 
 
Reviderade:  
Härskogen/Mölnbo 1970/71 (principerna för val av styrelse). 
Ålleberg/Hudiksvall 1983/84 (tillägg § 1 om att verka för miljövård). 
Norra Vi/Koitjärve 1987/88 (ändring av tiden för verksamhetsår). 
Elvskogen/Korså 1992/93 (många ändringar). 
Filipstad/Lysestrand 2001/2002 (tillägg § 2 dataregister och § 3 skilda valår) 
Gideå bruk/Lynäs 2003/2004 (tillägg § 3 ...och tre till fem ledamöter) 
Steninge/Lummelunda 2005/2006 (ändrade rubriker och omflyttning av paragrafer samt tillägg till § 3 
gällande medlemmars rätt att ställa förslag till årsmötet, kallelse till extra årsmöte samt när styrelsen är 
beslutsmässig). 

 

 

 


