Stadgar beslutade på årsmöte 2018

Stadgar för kulturföreningen

Gustavsbergs
Porslinsmuseums
Vänner
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.
Föreningens organisationsnummer är 802439-8417.

§2

Ändamål
Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner har till ändamål att stödja
Gustavsbergs Porslinsmuseum.
Föreningen ska verka för att stimulera och fördjupa medlemmarnas och allmänhetens
intresse för Porslinsmuseet och dess verksamhet.

§3

Medlemskap
Varje enskild/familj med intresse att verka för föreningens ändamål kan bli medlem.
Varje enskild medlem eller familj äger en röst.
För medlem som under ett kalenderår, efter påminnelse, ej betalar sin medlemsavgift,
upphör medlemskapet.

§4

Årsmöte
Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och styrelse.
Årsmötet ska äga rum senast den 31 mars. Kallelse till årsmöten/föreningsmöten ska
utfärdas, genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en
e-postadress, senast två veckor före mötet!
Vid årsmötet ska bland annat förekomma:
a) val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) val av två justerare som tillsammans med mötets ordförande ska justera mötets
protokoll.
c) fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
d) fastställande av dagordning.
e) styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansrapport över det senaste
året.
f) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser.
g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
h) verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
i) val av ordförande för föreningen för en tid av ett år.
j) val av övriga i styrelsen.
k) val av en eller högst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
l) val av valberedning för ett år.
m) fastställande av medlemsavgifter.
n) av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
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§5

Föreningsmöte
Vid föreningsmöte ska följande ärenden behandlas.
a) val av ordförande och sekreterare för mötet
b) val av två justerare som tillsammans med mötets ordförande ska justera mötets
protokoll.
c) fråga om mötet utlysts i rätt tid i enlighet med bestämmelserna i §4.
d) det ärende eller ärenden som föranlett mötet.

§6

Styrelse
Årsmötet utser styrelse, bestående av sju till nio ordinarie ledamöter inklusive
ordföranden. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år.
Mandattiden är rullande. Ordförande utses av årsmötet.
Övriga poster fördelas inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ledamöter, minst fyra av
dessa är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Till firmatecknare ska styrelsen utse ordförande samt kassör, var för sig.

§7

Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, väljs på
årsmötet revisorer enl. §4.l

§8

Stadgeändringar
Stadgeändringar beslutas av två på varandra följande årsmöten/föreningsmöten.

§9

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10

Föreningens upphörande
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande
årsmöten/föreningsmöten och kräver att minst två tredjedelar av närvarande
röstberättigade är ense om beslutet.

§ 11

Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar användas för insatser till
Gustavsbergs Porslinsmuseum eller kulturella insatser i Gustavsberg.
Beslut om fördelningen fattas av årsmöten/föreningsmöten.
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