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Stadgar för Sällskapet Strömstierna 

 
FÖRENING FÖR LOKAL- OCH PERSONHISTORISK FORSKNING 

 

§ 1. ÄNDAMÅL 

Sällskapet Strömstierna, stiftad den 6 maj 2000, har till ändamål att samla utövare av lokal- 
och personforskning i första hand inom nuvarande Lysekils kommun samt att främja deras 
verksamhet. 

 

§ 2. MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 

Medlemskap vinnes och bevaras genom inbetalning av gällande medlemsavgift, som är 
årsavgift eller engångsavgift för vinnande av ständigt ledamotskap. Årsbetalande medlem 
behåller sitt medlemskap till och med dagen för nästa kalender årsmöte. Årsmöte kan kalla 
medlem till hedersledamot av Sällskapet. Ständig ledamot och hedersledamot är befriad från 
årsavgift. 

 

§ 3. MEDLEMS UTTRÄDE 

Medlem kan till styrelsen anmäla sitt utträde ur sällskapet, varvid medlemskapet genast 
upphör. Redan förfallen och erlagd medlemsavgift återbetalas dock ej. Medlem som inte 
erlagt stadgad medlemsavgift, saknar rösträtt och skall anses ha utträtt ur sällskapet. 

 

§ 4. MEDLEMS UTESLUTNING 

Medlem, som handlat mot sällskapets intresse och målsättning, kan av årsmöte uteslutas på 
viss tid, som skall anges. 
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§ 5. STYRELSEN 

Sällskapet angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Lysekils kommun. 
Styrelsen skall bestå av ordförande, fyra andra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 
Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på på två år. Det skall tillse, att halva 
antalet ledamöter väljs udda respektive jämna år. Styrelsen fördelar inom sog posterna som 
vice Ordförande, sekreterare och skattmästare. För speciella frågor kan styrelsen tillsätta 
arbetsgrupper och/eller tillkalla adjungerande ledamöter. Avgår styrelseledamot före 
mandattidens utgång utser styrelsen ersättare bland ordinarie ledamöter och suppleanter. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, då denne eller minst två andra 
styrelseledamöter så begär. För styrelsebeslut giltighet fordras att alla styrelseledamöter är 
kallade till sammanträdet, samt att minst hälften är närvarande. Är lika antal röster för som 
emotförslag, vinner den av ordförande biträdda mening. Vid styrelsesammanträde föres 
protokoll, som skall justeras av ordföranden. Justerat protokoll skall uppläsas vid nästa möte. 

 

§ 6. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR  

Verksamhetsåret och räkenskapsåret är lika med kalenderåret. Styrelsen arbetsår omfattar 
tiden från ordinarie årsmöte till och med följande ordinarie årsmöte.  

 

§ 7.  REVISION  

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapet räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del 
av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltning för det senaste 
räkenskapsåret, senast en månad före årsmöte. Revisorns skall granska styrelsens förvaltning 
och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmöte. 

 

§ 8. MÖTEN  

Årsmöte hålls i mars månad å tid och plats, som bestämmes av styrelsen. Extra möte hålls, då 
styrelsen så önskar och likaså inom 4 veckor från det skriftlig framställning härom gjorts av 
minst 1/4-del av medlemmarna. I kallelse till extra möte skall anges, vilka frågor som skall 
behandlas. Till möte skall kallas genom brev, annons, anslag eller på ett annat sätt som 
beslutas av styrelsen. Beträffande årsmöte skall kallelse ske minst 2 veckor före möte. Beslut 
bekräftas genom klubbslag. Till justering av å möte hållet protokoll utses två närvarande 
medlemmar. Möte är beslutmässiga med det antal röstberättigade medlemmar. Rösträtt vid 
möte tillkommer medlem, som fyllt 15 år och erlagt förfallna avgifter. Rösträtten är personlig 
och får ej överlåtas på annan. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer även medlem, som inte 
har rösträtt. Beslut fattas med acklamation eller, då så begäres, med votering, som då så 
begäres, skall vara sluten. Vid votering sker, då ej annat bestämmes i dessa stadgar, genom 
enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller följande: Vid val och sluten omröstning avgör lotten, 
vid annan öppen votering vinner mening, som biträdes av ordförande. 
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  § 9. ÅRSMÖTEN 

Vid årsmöten förekommer följande ärenden. 

1. Frågan om mötets behöriga utlysande.  
2. Val av ordförandeför mötet.  
3. Val av sekreterare för mötet.  
4. Val av två justerare, tillika rösträknare.  
5. Styrelsens årsberättelse.  
6. Revisorenas berättelse.  
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  
8. Val av styrelse för kommande arbetsår.  
9. Val av två revisorer och en suppleant. I detta val får ej styrelseledamöter deltaga.  
10. Val av valberedning, som skall bestå av tre medlemmar, och vars uppgift är att 

inför nästa årsmöte framlägga förslag till styrelse och revisor.  
11. Bestämmande av avgifter. 
12. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst 14 

dagar före mötet  
13. Fråga som medlem önskar väcka till debatt för vidare beredning av styrelsen. 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den ej finns med på dagordningen 
för mötet. 

 

§ 10. ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET  

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om sällskapet upplösning fordras 2/3-dels 
majoritet vid två möten, varav det ena skall vara ett ordinarie möte det andra hållas minst 4 
veckor därefter. Beslut om sällskapets upplösning skall innefatta föreskrifter om användning 
av sällskapets ägodelar och ekonomiska tillgångar för bestämt ändamål till främjande av 
sällskapets syfte. 

 

Stadgarna är fastställda 2000-06-07. 

 
 


