Förslag till nya Stadgar för Sigtunaortens samlarförening
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Sigtunaortens samlarförening.
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Sigtuna kommun.
§ 3 Syfte och ändamål
Föreningens syfte är att inom vårt geografiska område driva verksamhet i överensstämmelse
med målsättningen för Samlarförbundet Nordstjärnan.
Föreningen är en politisk och religiöst obunden ideell organisation med uppgift att företräda
samlare och intresserade av kulturhistoriska föremål eller annat av samlarintresse.
Motto är: Samla, Lära, Veta, Vårda & Bevara.
§ 4 Medlemskap
Medlem i Sigtunaortens samlarförening är varje Nordstjärnemedlem som anmält sig som
medlem i föreningen och erlagt årets medlemsavgifter.
§ 5 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst 3 högst 7 ledamöter. Mandattiden är 2 år. Styrelse
är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden har vid lika
röstetal utslagsröst. Ordförande och kassör skall inte ha samma mandatperiod.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 6 Föreningsmöte
Föreningsmöte sammankallas av styrelsen och skall sammankallas när 10 andra medlemmar begär detta skriftligen med angivande och motivering av ärenden att behandla.
Kallelse till föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmarna görs skriftligt per post
eller e-post. Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före möte och skall förutom mötesdagordning innehålla eventuella förslag och väckta motioner med styrelsens yttrande och vid
begärt möte de begärandes motivering, alla med styrelsens yttrande.
Vid höstmöte senast i november skall årsavgiften beslutas för kommande år. Styrelsen skall
vid mötet ge underlag för beslut.
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§ 7 Årsmöte
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Föreningen skall ha sitt årsmöte senast den 31 mars. Årsmöte skall i första hand genomföras i lokal där medlemmarna
kan mötas. I andra hand skall årsmöte genomföras digitalt eller genom poströstning. Det
andra alternativet genomförs när svenska myndigheter rekommenderar det.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesfunktionärer:
• ordförande
• sekreterare
• två protokolljusterare tillika rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
e. Årsredovisning
• verksamhetsberättelsen
• bokslut
• föredragning av revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkningarna
• beslut om disposition i anledning av årets resultat
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
f. Fastställande av eventuella arvoden och eventuellt andra ersättningar till styrelsens ledamöter.
g. Val av:
• ordförande för 2 år
• kassör för 2 år
• sekreterare för 2 år
• ordinarie styrelseledamöter för 2 år
• två revisorer för 1 år
• två ersättare för revisorerna för 1 år
• valberedning om minst 2 ledamöter, varav en sammankallande
• eventuella fyllnadsval
h. Behandling av inkomna motioner
i. Behandling av styrelsens förslag
j. Fastställande av avgifter till föreningen
k. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
l. Information, rapporter m.m.
m. Mötets avslutning
Motion till årsmötet skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast 15 januari.
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§ 8 Medlems rösträtt
Vid möte har varje närvarande medlem en röst. Styrelsemedlem har dock ej rösträtt vid behandling av ansvarsfrihet eller val av revisorer. Årsmöte kan vid enhällighet besluta i frågor
som kommer upp under mötet. Detta gäller dock ej beträffande stadgeändring eller upplösning.
§ 9 Protokoll
Vid föreningsmöte och styrelsemöte skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och
vid föreningsmöte dessutom av de vid mötet valda justeringspersonerna.
§ 10 Revision
Styrelsen ska senast den 1 februari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid på varandra följande årsmöte
och föreningsmöte med minst 6 månaders mellanrum.
§ 12 Upplösning
Föreningen kan endast upplösas vid årsmöte där förslaget till upplösning stått i kallelsen. För
upplösning fordras beslut vid på varandra följande årsmöte och föreningsmöte med minst en
månads mellanrum.
Vid upplösning skall möte besluta om hur ev kvarstående medel och utrustning skall hanteras.

Stadgarna antagna vid årsmöte den……………………….

Vid extra årsmöte den………………………………………
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