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Stadgar fastställda vid medlemsmöte 23 juli 2018

§1          Föreningen utgör en sammanslutning av de som är intresserade av Folke Dahlberg
              och hans författarskap och bildkonst.

§2          Föreningens syfte är att:
-   vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Folke Dahlberg och hans verk,
-   verka för att hans texter, teckningar, målningar och annan dokumentation med
    anknytning till hans liv och verksamhet hålls tillgängliga,
-   uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och verk.

§3          Alla, såväl enskilda som juridiska personer, som stöder föreningens syften kan bli
medlemmar mot erläggande av en årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av 
föreningens årsmöte. Den medlem, som trots påminnelse, inte under två på varandra
följande år betalt medlemsavgift förlorar sitt medlemskap.

§4          Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter. Styrelsen väljs på föreningens
årsmöte, enligt följande ordning:
1    Föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
2    Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
Härutöver kan styrelsen adjungera ledamot.

§5          Styrelsen har sitt säte i Askersund.

§6          Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande ledamöter och bestämmer
själv sin arbetsordning. Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser.

§7          Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen  kan avgöra ärenden 
om minst 
hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

§8          Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Förslag till
handlingsprogram inkl. budget för kommande verksamhetsår upprättas av styrelsen.
För det närmast förflutna verksamhetsåret avger styrelsen årsberättelse innefattande
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Årsberättelsen skall överlämnas 
till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

§9          För granskning av styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper skall utses två
revisorer och en suppleant.
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§10        Föreningen håller ordinarie årsmöte senast under augusti månad varje år, på plats 
som

styrelsen bestämmer. Styrelsen kan sammankalla till extra medlemsmöte när den så
bedömer erforderligt. Om revisorerna eller minst 20% av medlemmarna så begär skall
styrelsen kalla till extra medlemsmöte. Till ordinarie årsmöte och övriga medlemsmöten
skall styrelsen utfärda personliga kallelser till medlemmarna minst 4 veckor före mötet.
Av kallelsen skall framgå vilka ärenden som skall behandlas.

 §11       Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
-      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
-      Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokoll.
-      Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt .
-      Föredragning av års- och revisionsberättelser.
-      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-      Fastställande av handlingsprogram inkl. budget för kommande verksamhetsår,
       enligt förslag från styrelsen.
-      Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
-      Val av föreningens tillika styrelsens ordförande.
-      Val av styrelseledamöter.
-      Val av två suppleanter till styrelsen.
-      Val av två revisorer jämte en suppleant.
-      Val av valberedning bestående av två ledamöter.
-      Övriga ärenden.

§12        Som föreningens beslut gäller den mening som omfattas av minst hälften av de
närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, utom
vid val då lottning avgör. Sluten omröstning görs på begäran. Rösträtt får inte
utövas med fullmakt.

§13        Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas vid medlemsmöte då 
minst

2/3 av de närvarande är ense om beslutet. Förslag till ändring väcks av styrelsen eller
minst 20% av medlemmarna.

§14        Årsmötet kan besluta om upplösning av föreningen med minst 2/3 av antalet röster.
              Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet
              med snarlikt syfte eller i enlighet med regler upprättade av externa finansiärer.
              


