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Medlemsformulär 
 

Välkommen att fylla i din ansökan om att bli en fullgod medlem i 
Sveriges MetallsökarFörening. Org. nr 802469-0094 

 
 
 

För att vi skall kunna godkänna din ansökan skall du läsa igenom våra 
målsättningar & stadgar, samt godkänna dem genom att fylla i 
ansökan och skicka den till medlem@sverigesmetallsokarforening.se  

 
 
 

Din ansökan kommer sedan beaktas med gällande stadga 4§ 
Medlemskap förutsätter att föreningen godkänner medlemmen och 
medlemmen godkänner föreningens stadgar. 

 
 
 

Medlemskap för 2015 är 450 SEK i den summan ingår inträdesavgift 
på 250 SEK + årsavgiften 200 SEK. Inbetalningsuppgifter kommer att 
skickas till din e-post, inbetalningsbekräftelse på transaktionen får du 
via e-post samt digitalt medlemsbevis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige Metallsökarförening (SMF) 
www.sverigesmetallsokarforening.se 

mailto:medlem@sverigesmetallsokarforening.se?subject=Medlemsansökan%20
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Stadgar för Sveriges Metallsökarförening 

Kap 1 

1§ Förening 

 
Ändamål 

 
 
 

I. Namn Sveriges Metallsökarförening 
 

II. Föreningen förkortas SMF 
 

III. Föreningen startades i Ädelfors 2012-10-13 
 

2§ Föreningens säte 
 

I. Föreningen har sitt säte i Vimmerby kommun. 
 

3§ Föreningens målsättning är att bidra till en erfarenhetsutväxling mellan 
medlemmarna för att där vid ge ökad insikt i och intresse för generell 
metallsökning, lokalhistoria, kulturskydd och mineralletning, samt att 
använda metallsökare på ett ansvarsfullt och regelmässigt riktigt sätt. 
Föreningens målsättning är också att vara behjälpliga och ett led mellan 
metallsökaranvändare och myndigheter. Föreningen ska vara politiskt 
oberoende och icke kommersiell. 

 

Kap 2 
 

Medlemskap 
 

4§ Medlemskap förutsätter att föreningen godkänner medlemmen och 
medlemmen godkänner föreningens stadgar. 

 

I. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse. 
 

II. För beslut erfordras 2/3 majoritet bland avgivna röster. 
 

5§ Medlemmens förpliktelse mot föreningen 
 

I. Använd inte metallsökare på skyddad mark. Sätt dig in i bestämmelserna 
i lag om kulturminnen. 

 

II. Anmäl omgående fynd av misstänkt arkeologiskt/historiskt intresse till 
berörda myndigheter, utan att röra eller flytta föremålet, notera platsen 
noga.  

 

III. Använd aldrig metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Följ lagar 
och regler i förhållande till markägare och allemansrätt.
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IV. Vid eventuella fynd av explosiva ämnen som ex. ammunition, granater 
eller dylikt vidtages försiktighet, rör eller flytta den inte och anmäl 
omgående till närmsta polismyndighet. 

 

V. Var noga med att alltid fylla igen grävda hål och återställ alltid marken 
till ursprungligt skick och respektera och ta alltid hänsyn till folk i din 
omgivning. 

 

VI. Kasta aldrig skräp i naturen, plocka istället upp funnet skräp, kapsyler 
etc. och släng det i närmaste soptunna. 

 
 

VII. Bennyttja anledningen till att förklara metallsökarens funktioner för 
eventuella intresserade. 

 

VIII. Visa solidaritet med föreningens medlemmar och då du bör 
vidareförmedla eventuella uppdrag som du själv inte kan ta. 

 

IX. När du är ute med metallsökaren så är du en ambassadör för alla oss 
andra med samma hobby, var behjälplig om någon behöver din 
assistans, visa omtanke och gå varsamt fram. 

 

6§ Inträdesansökan 
 

I. Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen på av föreningen 
fastställt formulär. 

 

7§ Medlemsavgifter 
 

I. Inträdesavgift beslutas på årsmötet, och gäller nya medlemmar, undantag 
gäller för personer som är bosatta på samma adress då endast 1st 
inträdesavgift per hushåll. 

 

II. Årsavgift beslutas på årsmötet, och gäller befintliga medlemmar. 
 

III. Medlem ska senast den 1 januari varje år, eller när det gäller ny medlem, 
vid dennes anslutning till SMF, erlägga en avgift vars storlek styrelsen 
beslutar året före det, för vilken avgiften gäller. Dock gäller att ny 
medlem, som ansluter sig efter den 1 oktober, erlägger avgift som även 
gäller för nästkommande år. 

 

IV. Har sådan inbetalning ej skett, har medlem förlorat sin rösträtt tills 
avgiften är inbetald. 

 

V. Medlem som uteslutits äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter. 
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8§ Uteslutande av medlem 
 

I. Om medlem bryter mot stadgarna, skadar SMF eller motarbetar dess 
intressen eller ändamål och rättar medlem sig inte efter av styrelsen 
meddelad skriftlig varning, kan styrelsen utesluta medlem ur förbundet. 
Dock att minst hälften av styrelsens ledamöter är eniga därom.  Ett 
sådant beslut kan överklagas av den uteslutne medlemmen till 
föreningens årsmöte. Till dess årsmöte har hållits är medlem 
suspenderad. Medlem ska underrättas skriftligen om styrelsens beslut. 

 

II. Uteslutning kan även ske på grund av ej erlagd årsavgift. 
 

9§ Fullgod medlem innehar 1röst vid årsmöten. 
 

I. Vid  föreningens  årsmöten  äger  varje  närvarande  medlem  en  röst. 
Frånvarande medlems rösträtt kan inte utövas av annan medlem. 

 

10§  Medlemmars personuppgifter sparas i databas. 
 

I. Medlemens personliga uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204) och lämnas inte ut till  någon  extern 
part. 

 

II. Medlemens uppgifter, inklusive e-postadress, kommer aldrig användas i 
reklam-/markandsföringssyften eller säljas till en tredje part. 

 

11§  Utträde 
 
 
 

I. Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen senast den 31 
mars anmäla detta till styrelsen. 

 

II. Utträdet räknas från utgången av det år under vilken anmälan gjorts. 
 

Kap 3 
 
 
 
 
12§  Styrelsen kallar till årsmötet 

Årsmöten 

 

I. Styrelsens kallelse till årsmötet ska utlysas 2 månader innan årsmötet. 
 

II. Om minst en tredjedel av medlemmarna begär extra årsmöte, ska sådant 
hållas inom 30 dagar. 

 

13§  Verksamhetsår är helår 1 januari till sista december.  
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14§  Mandat-tider 
 

I. Mandat-tiden för ledarmöten ska vara 2år från beslutandet. 
 

II. Ordförande sitter på obestämd tid och byts ut när förslag och utfall från 
årsmöte finns. 

 

15§ Firmateckning 
 

I. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 

II. Om  särskilda  skäl  föreligger  kan  annan  person  utses  att  teckna 
föreningens firma. 

 

16§  Ärenden vid årsmötet 
 

I. Val av ordförande vid årsmötet. 
 

II. Val  av  två  personer  att  jämte  ordföranden  justera  protokollet  samt 
verkställa eventuell rösträkning. 

 

III. Årsmötets behöriga utlysande. 
 

IV. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 

V. Revisionsberättelse. 
 

VI. Styrelsens ansvarsfrihet. 
 

VII. Val inför kommande verksamhetsår: 
 

A. Ordförande (jämna år), 
 

B. Sekreterare (ojämna år), 
 

C. 1:e vice ordförande, 
 

D. Högst sju ordinarie styrelseledamöter, 
 

E. Högst fyra suppleanter i styrelsen, 
 

F. 1 kassör, 
 

VIII. Fastställande av medlemsavgift. 
 

IX. Fastställande av inträdesavgift. 
 

X. Förslag från styrelsen. 
 

XI. Förslag från medlemmarna. 
 

17§  Motion till årsmötet 
 

I. Medlem, som önskar förslag behandlat av årsmötet ska sända in det 
minst 1månad innan årsmötet till Föreningen SMF. 

 

II. Endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas av årsmötet, såvida 
inte samtliga närvarande medlemmar medger att nytt ärende tas upp. 
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18§  Röstning 
 

 
 

I. Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande medlem en röst. 
 

II. Frånvarande medlems rösträtt kan inte utövas av annan medlem. 
 

III. För beslut erfordras  2/3  majoritet  bland  avgivna  röster.  Ändring  av 
stadgar och beslut om föreningens upplösning erfordrar två tredjedels 
majoritet bland avgivna röster. 

 

IV. Handuppräckning vid röstning, val ska ske med slutna sedlar då 
eventuell tvist uppstår. 

 

19§  Beslut om ekonomiska förpliktelser 
 

I. Beslut som innebär ekonomiska förpliktelser utöver årsavgifter, är 
bindande för medlem som biträtt beslut eller som ej inom en månad, 
efter det att protokoll i ärendet utsänts, i rekommenderat brev reserverat 
sig mot detta. 

 

20§  Ändring av stadgar 
 

I. Vid eventuell ändring av stadgar ska detta endast godkännas och vi har 
2/3 majoritet vid mötet. 

 

21§  Upplösning. 
 

I. En förening kan hamna i den situationen där slutsatsen blir att 
föreningen ska upplösas. Vanligtvis ska detta behandlas vid två på 
varandra följande möten, varav ett årsmöte med minst 2/3 majoritet vid 
varje möte. Föreningen bestämmer vart eventuella överblivna medel ska 
skänkas. 
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SMF MEDLEMS ANSÖKAN 
 

Personnummer (6 siffror) 

Förnamn 

Efternamn 

Adress 

Postnummer Postort 

Telefon E-mail 

Ort och datum (år-månad-dag ) Läns-KOD 

 

Ange följande kod till det län som du tillhör 
 

 
 

Norrbotten län 
KOD 
BD 

 
 

Dalarna län 
KOD 

W 
Västerbotten län AC Värmland län S 
Jämtland län Z Örebro län T 
Västernorrlands län Y Västmanland län U 
Gävleborg län X Uppsala län C 
Stockholm län AB Kalmar län H 
Södermanland län D Gotland län I 
Östergötland län E Kronoberg län G 
Västra Götaland län O Halland län N 
Jönköping län F Skåne län M 
Blekinge län K   

 

Ansökan skickas till medlem@sverigesmetallsokarforening.se 
 

Dina uppgifter 
 

Som medlem i SMF godkänner du att dina uppgifter lagras i en databas. 
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