Mariestads Fyrsällskap, stadgar fastställda 081201

§ 1 SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL
Mariestads Fyrsällskap är en ideell förening som har som ändamål att:
•
•
•
•

Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser och andra sjömärken samt till dessa
relaterade ämnen.
Verka för bevarandet av Mariestads fyrar och andra sjömärken.
I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter verka för att händelser,
levnadsöden och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras.
Initiera och utveckla kontakter med samt samarbeta med svenska fyrföreningar, myndigheter, företag,
organisationer och enskilda personer med intresse för ovanstående områden.
§ 2 MEDLEMSKAP

Berättigad till inträde och medlemskap i sällskapet är varje enskild person, organisation, företag och myndighet.
Medlemmar betalar årsavgifter fastställda på ordinarie årsmöte.
Ständigt medlemskap i sällskapet kan beviljas av styrelsen efter särskild ansökan.
Medlem som ej betalt årsavgift, bryter mot sällskapets stadgar eller på annat sätt skadar sällskapet kan uteslutas
efter beslut av styrelsen.
Sällskapets styrelse äger utnämna person till hedersmedlem efter enhälligt styrelsebeslut. Hedersmedlem betalar ej
årsavgift.
§ 3 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande och ytterligare minst fem styrelseledamöter och två suppleanter, som kallas in i
bokstavs ordning.. Ordförande väljes för en mandatperiod av ett år. Övriga styrelseledamöter väljes för en
mandatperiod av två år. För att skapa kontinuitet i styrelsearbetet skall om möjligt hälften av antalet av övriga
styrelseledamöter väljas varje år. Val av ledamöter kan endast ske vid årsmöte.
Styrelsen, som inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare, sammanträder på kallelse av ordförande då
ordförande så finner lämpligt eller då en majoritet av ordinarie styrelseledamöter så önskar. Styrelsen fördelar inom
sig sällskapets göromål..
För styrelsebesluts fattande fordras att samtliga styrelseledamöter har kallats till sammanträdet och att en majoritet
av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning bestäms besluten genom enkel majoritet om ej annat anges i dessa
stadgar. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.
Sällskapet tecknas förutom av styrelsen gemensamt av den eller de ledamöter som styrelsen utser inom sig.
Protokoll föres vid styrelsens sammanträden och skall efter godkännande vid nästa styrelsemöte underskrivas av
ordföranden och sekreteraren. Protokoll från styrelse- och årsmöten skall finnas tillgängliga hos sekreteraren.
§ 4 REVISION
Sällskapets räkenskaper skall avslutas per den 31 december och före den 20 januari överlämnas till revisorerna. Vid
årsmötet väljes två revisorer och en revisorssuppleant på två år. För att skapa kontinuitet skall om möjligt en revisor
väljas varje år. Revisorerna äger rätt, att när de så önskar, granska räkenskaper och andra handlingar som berör
sällskapets verksamhet. Utöver verkställd årsrevision skall revisorerna till årsmötet avge skriftlig berättelse med
förslag rörande styrelsens ansvarsfrihet.

§ 5 ÅRSMÖTE
Sällskapets verksamhetsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. Sällskapet skall ha ett årsmöte som skall
hållas senast 31 mars. Kallelse till årsmöte eller annat allmänt utlyst möte skall ske med post minst 3 veckor före
mötet. I kallelsen skall, förutom tid och plats, anges de ärenden som skall behandlas vid mötet. . Motioner från
medlemmar skall för att kunna behandlas på årsmöte vara styrelsen tillhanda senast 10 januari.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsman/rösträknare
4. Fråga om korrekt kallelse till möte
5. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för innevarande verksamhetsår
9. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för innevarande och nästa verksamhetsår
10. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant
11. Ev. val av kommittéer
12. Förslag till och val av valberedning
13. Fastställande av årsavgifter för nästa verksamhetsår
14. Motioner inkomna till styrelsen
15. Övriga frågor
Vid årsmöte eller annat allmänt utlyst möte är endast närvarande medlemmar som har betalt giltig årsavgift
röstberättigade. Röstning kan ej ske via fullmakt. Omröstning är öppen såvida icke medlem påyrkar sluten
omröstning. Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger
mötesordförande utslagsröst.
Sällskapet kan av styrelsen kallas till extra möte när förhållanden så påkalla, eller då minst en femtedel av antalet
betalande medlemmar anhåller därom. Agenda och kallelse till extra möte skall sändas med post till medlemmar
senast 14 dagar innan mötet.

§ 6 ÄNDRING AV DESSA STADGAR
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut därom på två av varandra följande möten, varav ett möte
skall vara ett ordinarie årsmöte. Förslag om hur stadgarna skall förändras måste anges i kallelsen till mötet och skall
för att kunna behandlas vid mötet vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före mötet. För beslut om förändring av
stadgarna fodras att 2/3 delar av avgivna röster från röstberättigade medlemmar biträder beslutet.

§ 7 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Eventuell upplösning av sällskapet kan endast ske genom beslut därom på två av varandra följande möten, varav ett
möte skall vara ett ordinarie årsmöte. För fattande av beslut fordras att 2/3 av avgivna röster från röstberättigade
medlemmar biträder beslutet.
Vid eventuell upplösning av sällskapet skall alla dess tillgångar, sedan alla skulder blivet betalda, tillfalla någon
existerande verksamhet för fyrbevarandet i Sverige såsom beslutas av sällskapets medlemmar vid dess upplösning..

.

