Stadgar för Skivaryds Samlarklubb bildad 22 september 2009
§ 1 Ändamål
Skivaryds Samlarklubb – där Ski står för Skillingaryd och Va för Vaggeryd – har som
ändamål att främja intresset för brev, vykort och andra samlarföremål som kan bli
aktuella samt dess historia som posthistoria, vykortshistoria, järnvägshistoria med
mera.
Målet är att levandegöra det föreningen och medlemmarna samlar på i olika
utställningar, på internet och i någon form av museum.
Vårt upptagningsområde är i första hand Vaggeryds kommun men medlemmar även
bosatta utanför kommunen är välkomna.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.
§ 2 Medlemskap och avgifter
a) Medlemskap i föreningen erhålles av var och en som ansluter sig till föreningens
målsättning utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställs av
årsmötet.
b) Föreningar och företag kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot
årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Sådan förening eller företag äger en röst vid
årsmötet.
c) Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas
till hedersmedlemmar eller hedersledamöter.
d) Föreningen kan efter beslut av styrelsen ansöka om medlemskap i en eller flera
riksorganisationer samt besluta om representation vid dess möten.
§ 3 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte.
b) Styrelse med eventuellt arbetsutskott.
§ 4 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.
Årsmötet hålles senast den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse
sker genom tillkännagivande på föreningens hemsida senast två veckor före mötet.
Varje medlem äger en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Val av två justeringsmän av årsmötesprotokollet.
6. Styrelseberättelse.
7. Ekonomisk berättelse.
8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Antagande av eventuell verksamhetsplan och eventuell budget för kommande
verksamhetsår.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
12. Val av minst två styrelseledamöter samt minst en styrelsesuppleant för en tid
av två år varvid halva antalet ledamöter väljs jämna år, resterande udda år.
Suppleanter väljs för ett år.
13. Val av två revisorer jämte en ersättare för dessa.
14. Val av minst en ledamot i valberedning.
15. Fastställande av årsavgift.
16. Behandling av styrelsens förslag.
17. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor före
årsmötet.
18. Övriga frågor.
§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och
övriga ledamöter jämte suppleanter.
Uppgifter:
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och
övriga erforderliga funktionärer;
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut;
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;
d) att senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse, protokoll
och räkenskaper;
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet;
f) att i övrigt arbeta i enligt med riktlinjerna i § 1.
§ 6 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och arbetsåret med
tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.
§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett
årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring erfordras två
tredjedels majoritet.
§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande
ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de
närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till den eller de
riksorganisationer föreningen är medlem i, annan organisation, institution eller
myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion i Vaggeryds kommun så
snart som möjligt.

