
 

Stadgar för  
Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund, NTF Västernorrland. 
(Antagna vid årsmöte 2016-03-17) 
 
§ 1 Ändamål 
 
Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund, NTF Västernorrland, är en partipolitiskt 
obunden och på ideell grund verkande förening vars uppgift är att arbeta för ökad 
trafiksäkerhet. 
 
I detta syfte har förbundet bl a 
att inom länet stödja, planera, organisera och samordna frivilligt 
trafiksäkerhetsarbete 
att verka som NTF:s regionala organ 
att samarbeta med organisationer, myndigheter, institutioner, företag och andra 
organ 
att i sitt arbete samverka med Trafikverket, Landstinget och Kommunförbundet i länet 
att stödja det frivilliga lokala trafiksäkerhetsarbetet och samarbeta med kommunerna 
och deras trafiksäkerhetsorgan 
 
§ 2 Medlemmar 
 
Medlemmar i förbundet kan vara: 
- länsorganisationer eller motsvarande 
- länets landsting och kommuner 
- regionala myndigheter eller motsvarande 
Andra intressenter som vill främja trafiksäkerhetsarbetet kan bli stödjande 
medlemmar mot en avgift som årsmötet bestämmer. 
Medlemskap beviljas av styrelsen. 
 
§ 3 Beslutande organ  
 
Förbundets beslutande organ är årsmöte och styrelse. 
 
§ 4 Årsmöte  
 
Förbundets högsta beslutande organ är årsmöte. Ordinarie årsmöte skall hållas före 
utgången av april månad på av styrelsen bestämd plats. Kallelse till ordinarie 
årsmöte skall vara skriftlig och ske senast fyra veckor före årsmötet. Fråga, som 
medlem önskar behandlad vid årsmötet, skall vara inlämnad till styrelsen senast två 
veckor före mötet. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2. Val av sekreterare 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst 
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6. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse 
7. Fastställande av balansräkning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om medlemsavgift 
10. Överläggning om riktlinjer för förbundets verksamhet 
11. Frågor, vilka av styrelsen eller medlem i behörig ordning hänskjutits till 

årsmötet 
12. Val av förbundets ordförande för ett år 
13. Val av ordförande i styrelsen 
14. Val av övriga ledamöter 
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år 
16. Val av valberedning 
 
Vid årsmötet skall föras protokoll, som skall sändas ut till förbundets medlemmar 
och styrelsens ledamöter. 
 
§ 5 Samverkansutskott  
 
I förbundet kan ett särskilt samverkansutskott finnas. Dess uppgift skall vara att 
handha frågor rörande samarbetet mellan förbundet och de ideella 
medlemsorganisationerna. 
Årsmötet beslutar om utskottets arbetsordning och sammanställning 
 
§ 6 Extra årsmöte  
 
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av 
förbundets medlemmar skriftligen begärt det. 
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen. 
Kallelse till extra årsmöte skall vara skriftlig och ske senast två veckor före 
årsmötet. 
 
§ 7 Rösträtt 
 
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Stödjande medlem har ej rösträtt. 
Frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds 
av ordföranden utom vid val, då lotten avgör. 
All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. 
 
§ 8 Styrelse och arbetsutskott 
 
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem och max nio 
ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. Övriga 
ledamöter väljs för tiden fram till nästa årsmöte. 
 
Styrelsen utser inom sig för ett år i sänder ett arbetsutskott. Styrelsen utser inom 
sig vice ordförande. 
Styrelsen fastställer arbetsordning för arbetsutskottet. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av 
ledamöterna så begär. 
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  Styrelse och arbetsutskott är beslutsmässiga då mer än halva antalet ledamöter 
är närvarande. Frågor avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som biträds av ordförande. 
  Styrelsen skall utarbeta verksamhetsplan och budget för förbundet samt i övrigt 
besluta om verksamhetens bedrivande. 
  Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. 
 
§ 9 Valberedning  
 
Årsmötet utser en valberedning bestående av ordförande och två ledamöter för 
förberedande av stadgeenliga val vid nästa årsmöte. 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två 
revisorer jämte ersättare för tiden fram till nästa årsmöte. 
 
§ 11 Räkenskaper 
 
Förbundets räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med 
den 31 december. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till 
revisorerna senast en månad före årsmötet. 
 
§ 12 Verksamhets- och revisionsberättelser  
 
Styrelsen skall årligen upprätta berättelse över förbundets verksamhet. 
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge berättelse över sin 
granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning.  
Verksamhets- och revisionsberättelse skall minst tio dagar före årsmötet utsändas 
till förbundets medlemmar. 
 
§ 13 Stadgeändring 
 
För ändring av stadgarna krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, 
varav ett skall vara ordinarie. Tiden mellan dem skall vara minst två veckor. 
 
§ 14 Förbundets upplösning  
 

      Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. 
      För sådant besluts giltighet fordras att beslut fattas vid två på varandra följande 

årsmöte varav ett skall vara ordinarie 
I händelse av förbundets upplösning skall befintliga tillgångar överlämnas till 
ändamål som befrämjar trafiksäkerheten inom länet enligt beslut av årsmötet. 
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