STADGAR FÖR
IDEELLA FÖRENINGEN
FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I NORRA HALLAND
Fastslagna vid årsmöte 2017-03-16

§1
Föreningens namn
Föreningens namn är Ideella föreningen Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland.
§2
Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att samla och bevara alla skrivna handlingar, fotografier,
trycksaker och annan egendom – antingen som deposition eller gåva – vilka har
anknytning till föreningar, som huvudsakligen är eller har varit verksamma inom
Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner.
§3
Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av föreningar och andra.
Anslutna föreningar och andra erlägger de avgifter som årsmötet fastställer.
§4
Styrelsens säte och sammansättning
Styrelsen har sitt säte i Varberg och består av fem (5) ledamöter samt lika många
ersättare. Ledamöter respektive ersättare skall utses av årsmötet.
Ordförande väljes särskilt vid årsmötet för ett (1) år.
Styrelsen i övrigt väljs för två (2) år med halva antalet ledamöter och ersättare åt
gången.
§5
Styrelsens arbetsformer
Styrelsen fördelar de olika funktionerna inom sig.
Arkivchefen är föredragande och fungerar som sekreterare.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner erforderligt eller när minst hälften
av ledamöterna gör framställan därom.
Styrelsen är beslutsför när minst tre (3) av ledamöterna är närvarande.
§6
Firmateckning
Styrelsen utser den eller de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.
§7
Räkenskaper
Räkenskapsår skall för föreningen vara kalenderår.
Årsredovisningen med bokslut skall senast den 15 mars överlämnas till revision.
§8
Revision
Vid årsmötet utses två revisorer med en mandattid om 2 år. Dessa väljs växelvis
varje år. Vidare utses en ersättare med en mandattid om 1 år. Revisorerna skall
granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.”
§9
Valberedning
Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en utses
till sammankallande.

§ 10
Årsmöte
Årsmöte äger rum senast före april månads utgång.
Skriftlig kallelse skall tillställas medlemmarna genom styrelsens försorg senast två
(2) veckor före mötet.
Vid årsmötet skall följande förekomma:
 val av ordförande och sekreterare för mötet
 val av två justerare tillika rösträknare
 fastställande av mötets behöriga utlysande
 fastställande av röstlängd / anteckning om närvarande
 styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 beslut om resultaträkning och beslut om disposition av vinst eller förlust
 beslut om budget
 beslut om styrelsearvode
 val av ordförande
 val av styrelseledamöter och ersättare
 fastställande av medlemsavgift
 val av valberedning
 övriga frågor
§ 11
Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte sker när styrelsen så finner påkallat eller när minst en
tredjedel (1/3) av medlemmarna så begär.
Kallelsen skall ske senast två (2 ) veckor före mötet.
Endast ärende som anges i kallelsen får behandlas på mötet.
§ 12
Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar sker efter beslut vid två (2) på varandra följande
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Förslag om stadgeändring skall delges medlemmarna i samband med kallelse till
mötet.
För stadgeändring fordras tvåtredjedels (2/3) majoritet av de vid mötet
röstberättigade.
§ 13
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall ske efter beslut vid två (2) på varandra
följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Beslut om upplösning skall delges medlemmarna i samband med kallelse till
mötet.
För upplösning fordras tvåtredjedels (2/3) majoritet av de vid mötet
röstberättigade.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar jämte ägda arkivbildningar överlämnas
till Stiftelsen Hallands länsmuseer.

