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1. Ändamål 
 
1 § P2 - Protect and preserve – svenskt vrakskydd, (föreningen) är en 
ideell allmännyttig förening, stiftad den 18 februari 2003, som har till 
ändamål att bevara dels det svenska marina kulturarvet i allmänhet och 
svenska och utländska vrak i synnerhet för sportdykning i synnerhet 
genom svensk och internationell samverkan med enskilda, företag, 
myndigheter och andra organisationer.  Målsättningarna preciseras i 
dokumentet ”Protect and Preserve – Svenskt vrakskydd: målsättningar”. 
Ändringar i dessa målsättningar görs vid årsmöte. 
 
Föreningen må även direkt eller indirekt verka som medlem i regionala 
organisationer eller rikstäckande organisationer. Beslut om sådant 
medlemskap fattas av ordinarie årsmöte. 
 
2. Firma och säte 
 
2 § Föreningens firma är P2 Protect and preserve – svenskt vrakskydd, 
 
3 § Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms län. 
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3. Medlemskap m.m. 
3.1. Inträde i föreningen 

 
4 a §) Medlemsökande får inte förvägras inträde i föreningen om det inte 
finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av 
föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak. 
Medlem kan vara medlem eller hedersmedlem. Medlemskapet är 
personligt. 
 
4 b §) Medlem i föreningen äger rätt att närvara med yttrande-, förslags- 
och rösträtt vid föreningens medlemsmöten, ta del av föreningens 
handlingar. Hedersmedlemmar har förutom de rättigheter som dessa 
stadgar anger dessutom de rättigheter som årsmöte eller styrelsen 
beslutar. 
 

3.2. Personuppgifter 
 
5 §) Medlem samtycker, genom sin ansökan om medlemskap och 
genom att bli fullvärdig medlem, till att uppgifter om namn och 
personnummer, ärenden m.m. registreras i föreningens 
medlemsregister, fakturaregister, redovisningsprogram, 
mallahanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande 
som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av 
inkommandepost m.m. Medlemmen godkänner även genom sin ansökan 
om medlemskap att uppgifterna kan vidarebefordras helt eller delvis till 
tredje man i syfte att underlätta fullgörandet av föreningens verksamhet 
eller för att befrämja att medlemmen erhåller medlemsförmåner såsom t. 
ex. tidskrifter. Föreningen ansvarar för att personuppgifterna hanteras på 
ett korrekt sätt och inte i kommersiellt syfte. Medlem har även rätt att 
begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och 
rättelse skall vara skriftliga. 
 
6 § Styrelsen eller den till vilken styrelsen delegerat beslutsrätten, skall 
pröva en ansökan om inträde. Inträdesansökan skall göras genom 
inbetalning av medlemsavgift. Medlem godtar genom sin ansökan 
föreningens stadgar, ordningsregler och övriga föreskrifter. 
 

3.3. Hedersmedlem 
 
7 §) Hedersmedlem kan utses av ordinarie årsmöte på förslag av 
styrelsen. Till hedersmedlem kan endast sådan person utses som under 
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lång tid verkat antingen på ett synnerligen förtjänstfullt sätt för föreningen 
och dess verksamhet eller i övrigt verkat för föreningens syften. 
Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem. 
Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift till föreningen men skall 
erlägga övriga avgifter. 
 

3.4. Utträde ur föreningen 
 
8 § En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. 
Uppsägning skall göras skriftligen till föreningen. Begäran om utträde 
skall vara försedd med medlemmens egenhändiga namnunderskrift. 
 

3.5. Uteslutning 
 
9 § En medlem får uteslutas ur föreningen på följande angivna grunder. 
 
1. Medlem som är i dröjsmål med erläggande av fastställda 
medlemsavgifter och övriga avgifter. Sådant dröjsmål föreligger när 
betalning ej inkommit senast den sista januari. 

2. Medlemmen bryter mot föreningens vid varje tidpunkt gällande 
stadgar, eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt 
eller uppträdande inom föreningen eller i samband med utövandet 
av sportdykning, att föreningens anseende äventyras eller 
motverkar föreningens syften. 

 
10 § Styrelsen fattar beslut om uteslutning. Innan ett sådant beslut fattas 
skall styrelsen skriftligen meddela medlemmen sin avsikt. Medlemmen 
har tre veckor på sig från det att medlemmen fått del av styrelsens 
skrivelse att inkomma med yttrande. Styrelsen äger rätt att fatta beslut 
även om medlem inte yttrat sig inom föreskriven tid. Beslut om 
uteslutning skall motiveras. 
 
Styrelsens beslut kan överklagas. Sådan överklagande skall ske inom tre 
veckor från det att den uteslutne medlemmen fått del av beslutet. 
Överklagat beslut hänskjuts till ordinarie eller extra årsmöte för 
omprövning. Intill sådan omprövning skett eller styrelsens beslut av 
annat skäl står fast, får styrelsens beslut inte verkställas. När styrelsen 
via epost eller via post skickat föreläggande eller beslut till medlemmen 
på i medlemsregistret angiven adress, anses medlemmen delgiven 
beslutet nästkommande vardag räknat från och med den dag då beslutet 
skickades. 
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11 § Medlem som har avgått eller uteslutits ur föreningen äger ej rätt att 
återfå någon del av inbetalda medlemsavgifter eller övriga avgifter, 
såvida inte styrelsen finner att särskilda skäl föreligger att medge 
återbetalning med visst belopp. 
 

3.6. Konsekvenser av uteslutning 
 
12 § En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt 
att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter och 
äger ej delta på årsmöte. Dock äger den uteslutne medlemmen rätt att 
lägga fram sin sak inför årsmötet och närvara under frågans behandling. 
 
4. Föreningens ledning 
 
13 § Föreningen skall ha en styrelse med minst fem och högst nio 
ledamöter. Därutöver skall utses högst två suppleanter. 
Styrelsen väljs av årsmötet, i förekommande fall på förslag av 
valberedningen. Årsmötet väljer ordförande. Styrelsen i övrigt 
konstituerar sig själv. 
 
14 § Föreningens styrelse skall bestå av: ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör, och en till fem övriga ledamöter samt högst två 
suppleanter.  
Styrelsemedlem väljs på ett år. Suppleanter väljs för ett år. Avgår 
styrelseledamot under mandattiden inträder suppleant. 
 
15 § Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. 
Styrelsen skall se till att föreningens organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen inom 
såväl styrelsen som för de olika funktionärer som styrelsen utser eller 
anställer och de andra organ som styrelsen inrättar. 
 
"16 § Ett uppdrag som styrelseledamot eller suppleant upphör i förtid om 
han begär det. Anmälan om avgång skall göras skriftligen till styrelsen 
om inte avanmälan nöjaktigt kan registreras på annat sätt". 
 
17 § Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid och det inte finns 
någon suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga 
styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för 
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den återstående mandattiden (tillförordnad ledamot). Sådana åtgärder 
behöver dock inte vidtas, om styrelsen är beslutför med kvarstående 
ledamöter och suppleanter. 
 
18 § Styrelsen må, om denna finner skäl därtill, utse en eller flera 
arbetsgrupper och eller sektioner, vilkas syfte främst är att behandla 
olika sakfrågor. Styrelsens ordförande ansvarar för kontroll av 
arbetsgruppernas arbete. 
 
19 § Ordföranden kan i speciella fall tilldelas ansvar för den löpande 
förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som årsmötet eller 
styrelsen meddelar. Ordföranden får dessutom utan styrelsens 
bemyndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen 
och arten av föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller 
stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig 
olägenhet för föreningens verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så 
snart som möjligt underrättas om åtgärderna. 
 
20 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av antalet 
styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ett ärende av större betydelse 
för föreningen, får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och 
erhållit tillfredsställande skriftligt underlag för att avgöra ärendet. Om en 
styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som kan 
träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det.  
 
21 § Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften 
av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som 
ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för 
beslutet dock utgöra hälften av det totala antalet styrelseledamöter. 
 
22 § En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan 
honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal 
mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt 
intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs 
rättegång eller annan talan. 
 
23 § Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. 
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller någon 
annan att företräda föreningen och teckna dess firma.  
Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i 
andra stycket. 
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24 § Styrelsen skall föra en förteckning. Denna skall i förekommande fall 
innehålla uppgift om medlemmens namn, medlemsnummer, postadress 
och e-postadress. Styrelsen må komplettera förteckningens innehåll 
ytterligare. 
 
25 § Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På 
begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.  
 
5. Årsmöte 

5.1. Ordinarie årsmöte 
 
26 § Klubbmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter 
utövas vid årsmötet. Varje medlem har en röst. 
 
27 § En medlems rätt vid årsmötet utövas av medlemmen personligen 
eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom 
ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. 
Ingen får som ombud företräda mer än två medlemmar. 
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
En medlem kan vid årsmötet medföra högst ett biträde. 
 
28 § En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om 
1. talan mot honom, 
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse 
gentemot föreningen, eller 

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om 
medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot 
föreningens. 

 
29 § Ordinarie årsmöte skall hållas inom perioden februari till mars. Vid 
årsmötet skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och 
revisionsberättelsen. Vid  
årsmötet skall följande beslut fattas: 
1. Val av ordförande för mötet. 
2. Val av en protokollförare för mötet. 
4. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare. 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
6. Om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
7. Fastställande av dagordning för årsmötet. 
8. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
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10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer. 
12. Val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod. 
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer 

och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande 
verksamhetsperiod. 

14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår 
samt i förekommande fall andra avgifter. 

15. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning. 
16. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet. 

 
Beslut i en fråga som avses i första stycket punkterna 4,8, 11-12, skall 
dock skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet 
som består av minst en tiondel av samtliga närvarande röstberättigade 
begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader 
därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet. 
 

5.2. Extra årsmöte 
 
30 § Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan 
stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs 
av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 
medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då 
sådan begäran kom in till föreningen. 
 

5.3. Motion 
 
31 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ett årsmöte om 
han begär det i så god tid att ärendet (motion), kan tas upp i kallelsen till 
årsmötet. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden 
behandlade vid årsmötet även om beslutet att utesluta medlemmen 
hänskjutits till årsmötet och detta ännu ej fattat beslut i frågan. 
 

5.4. Kallelse 
 
32 § Styrelsen kallar till årsmöte. Om ett årsmöte som skall hållas enligt 
stadgarna eller enligt ett årsmötesbeslut inte sammankallas i föreskriven 
ordning, äger styrelsen liksom envar röstberättigad medlem i föreningen 
eller envar av föreningens revisorer, vända sig till länsstyrelsen med en 
begäran om att länsstyrelsen genast på föreningens bekostnad skall 
sammankalla årsmötet i den ordning som sägs nedan. 
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33 § Kallelse till ett årsmöte får utfärdas tidigast sex och senast tre 
veckor före ordinarie möte. Kallelsen skall utfärdas senast två veckor 
före extra årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp till en dag som infaller 
senare än fyra veckor efter det att årsmötet har inletts, skall kallelse 
utfärdas till det fortsatta årsmötet. Om det enligt stadgarna krävs för ett 
besluts giltighet att det fattas på två efter varandra följande möten, får 
kallelse till det senare mötet inte utfärdas innan det första årsmötet har 
hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut det första mötet har 
fattat. 
 
34 § Skriftlig kallelse må avsändas till varje medlem vars postadress är 
känd för föreningen. 
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på 
årsmötet. Kallelse må även ske uteslutande eller endast genom 
publicering av densamma på Internet och genom utskick via e-post. Det 
åligger därvid medlem att själv säkerställa att föreningen alltid har 
medlemmens senast aktuella e-postadress. 
 
35 § Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga 
innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt 
förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas 
tillgängligt på Internet och skickas ut till medlemmarna via e-post varvid 
det åligger därvid medlem att själv säkerställa att föreningen alltid har 
medlemmens senast aktuella e-postadress. 
 
36 § Under minst en vecka före ordinarie årsmöte skall 
redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav 
hållas tillgängliga för medlemmarna på Internet och skickas ut till 
medlemmarna via e-post varvid det åligger därvid medlem att själv 
säkerställa att föreningen alltid har medlemmens senast aktuella e-
postadress. Det är därvid tillräckligt om preliminära 
redovisningshandlingar presenteras. 
 
37 § Om bestämmelser i stadgarna rörande kallelse till årsmöte eller 
tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får mötet inte 
besluta i ärendet utan samtycke av alla, vid  mötet närvarande,  
medlemmar som berörs av felet. Mötet får dock även utan sådant 
samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om 
ärendet enligt stadgarna skall förekomma på årsmötet eller omedelbart 
föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Det får också besluta 
att extra årsmöte skall sammankallas för behandling av ärendet. 
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38 § Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande, eller i dennes frånvaro 
annan av styrelsen utsedd styrelserepresentant. 
 
39 § Årsmötets ordförande skall upprätta en förteckning över närvarande 
medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Sedan röstlängden har 
godkänts av årsmötet, skall den tillämpas till dess att årsmötet beslutar 
om ändring. Uppskjuts årsmötet till ett senare tillfälle än samma dag, 
skall en ny röstlängd upprättas.  
Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid årsmötet. I fråga om 
protokollets innehåll gäller 
1. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till protokollet, 
2. att årsmötets beslut skall föras in i protokollet, samt 
3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet. 

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en  
justeringsman som utses av årsmötet. Senast tre veckor efter årsmötet 
skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för 
medlemmarna. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt. 
 
40 § Årsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som 
ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta 
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet av den mening som ordföranden 
biträder 
 
41 § Beslut att ändra stadgarna fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt, om 
samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är 
även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och 
på det senare årsmötet biträtts av minst två tredjedelar av de på varje 
årsmöte närvarande röstberättigade. 
 
42 § Årsmötet får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig 
fördel åt en medlem eller någon annan om det är till nackdel för 
föreningen eller annan medlem. 
 
43 § Om ett beslut av årsmötet inte har kommit till i behörig ordning eller 
i övrigt strider mot stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet 
skall upphävas eller ändras föras av medlem, styrelsen eller 
styrelseledamot. 
Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte 
talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad. 
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6. Valberedning 
 
44 § En valberedning bestående av 3 personer varav 1 suppleant valda 
av årsmötet, bereder och lämnar styrelsen förslag till funktionärer för det 
kommande verksamhetsåret. En av valberedningens ordinarie ledamöter 
är sammankallande. 
 
45 § Valberedningen bör informera styrelsen om de personer som enligt 
stadgarna föreslås väljas för det kommande verksamhetsåret, i så god 
tid inför ordinarie årsmötet, att valberedningens förslag kan redovisas i 
kallelsen till detsamma. 
 
46 § Ledamot av valberedningen väljs för två år, varvid en ledamot 
nyväljs varje år. Suppleant väljs för ett år. 
 
47 § Det åligger valberedningen att i sitt förslag till styrelse ange vilka 
som föreslås till omval eller om det är fråga om nyval. 
 
7. Revisor och revision 
 
48 § Föreningen skall ha minst en revisor. Revisorerna väljs av årsmötet. 
En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. 
Uppdragstiden bestäms så att uppdraget upphör vid slutet av det 
ordinarie årsmöte på vilket revisorsval förrättas. 
Den som har utsetts till revisor skall omedelbart underrättas om det. Det 
åligger styrelsen att svara för underrättelsen. 
Årsmötet kan utse en eller flera revisorssuppleanter. 
Bestämmelserna i dessa stadgar om revisorer gäller i tillämpliga delar 
om revisorssuppleanter. 
 
49 § Uppdraget som revisor upphör i förtid, om revisorn begär det. 
Anmälan om detta skall göras hos styrelsen. 
 
50 § Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för 
honom enligt stadgarna eller av annat skäl att vara revisor och finns det 
inte någon suppleant för honom, skall styrelsen kalla till extra årsmöte för 
att en ny revisor och i förekommande fall ny revisorssuppleant tillsätts för 
den återstående mandattiden. Vid sådant förhållande skall 
Valberedningen föreslå lämpliga kandidater för uppgiften. 
 
51 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god 
redovisningssed granska föreningens årsredovisning jämte 
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räkenskaperna samt styrelsens förvaltning och uppfyllandet av 
föreningens ändamål. 
 
52 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en 
revisionsberättelse till årsmötet. Berättelsen skall överlämnas till 
föreningens styrelse senast en vecka före det ordinarie årsmötet dock 
senast den 15 februari. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen 
återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.  
Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om 
fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har 
lagts fram i förvaltningsberättelsen. Ett sådant uttalande skall innehålla 
utdrag ur resultaträkningen. 
Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen 
anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. 
I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att 
styrelsen inte har fullgjort sin skyldighet enligt gällande bokförings- och 
skattelagar. 
 
8. Likvidation och utskiftning av föreningens egendom 
 
53 § Årsmötet kan besluta att föreningen skall träda i likvidation. 
Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga närvarande 
röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två 
på varandra följande årsmöten och på den senare årsmötet biträtts av 
minst två tredjedelar av de röstande. Det senare mötet får inte hållas 
tidigare än tre månader efter det att det första årsmötet hållits. 
 
54 § Styrelsen skall genast till årsmötet hänskjuta frågan huruvida 
föreningen skall träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster 
eller av annan orsak finns anledning att anta att föreningens ställning 
fortgående kommer att försämras så att föreningens skulder inte täcks av 
tillgångarna. 
 
55 § Avslutas likvidationen med eventuellt överskott och eller andra 
tillgångar skall dessa skänkas till ideella ändamål enligt sista årsmötets 
bestämmande. 
 
Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte den 18 februari 2003 och 
justerades vid ordinarie årsmöte den 21 mars 2004. 


