NYTT FÖRSLAG – 2018-11-06
LÄNSFORSKNINGSRÅDET FÖR UPPSALA LÄN
STADGAR
fastställda 2018-03-20 och 2019-XX-XX
§ 1 Allmänna bestämmelser, föreningens ändamål
LÄNSFORSKNINGSRÅDET FÖR UPPSALA LÄN, nedan kallat Länsforskningsrådet, är en ideell
förening.
Länsforskningsrådet är ett organ för samråd och information och har till uppgift
att främja samarbete och kontaktverksamhet mellan yrkes- och privatforskare, institutioner, föreningar
och organisationer
att sprida information om aktuella forskningsprojekt rörande kulturarvet i länet
att främja forskning med lokalhistorisk inriktning
Länsforskningsrådet företräder i sin verksamhet demokratiska värderingar och principen om alla
människors lika värde.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap i Länsforskningsrådet kan sökas av såväl privatpersoner som juridiska personer, som
sympatiserar med Länsforskningsrådets ändamål.
För medlemskap krävs erlagd årsavgift.
Länsforskningsrådets styrelse ska ha en aktuell förteckning över föreningens medlemmar.
§ 3 Årsmöte och extra årsmöte
Länsforskningsrådets angelägenheter behandlas vid:
a) årsmöte
b) extra årsmöte.
Vid årsmöte och extra årsmöte ska protokoll föras.
Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska utlysas, då styrelsen finner anledning till det eller då minst hälften av medlemmarna
begär det.
Adresserad kallelse till årsmöte och extra årsmöte skickas till Länsforskningsrådets medlemmar senast
30 dagar före mötet. Handlingar ska finnas tillgängliga senast tiodagar före mötet.
Vid omröstning på årsmöte och extra årsmöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Medlemmarnas rösträtt ska utövas personligen. Varje medlem har en röst. Juridisk person
har en röst och företräds inom Länsforskningsrådet av ett röstberättigat ombud, som utses av den
juridiska personen.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Godkännande av kallelsen till årsmötet
6. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret
7. Fastställande av balansräkning och beslut om dispositionsrätt

8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ledamöter och ersättare
13. Val av revisorer och revisorsersättare
14. Val av ledamöter i valberedningen
15. Behandling av förslag och motioner
16. Övriga ärenden
Förslag från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet för att tas upp
till behandling. Vid extra årsmöte får endast förekomma de ärenden som angivits i kallelsen.
§ 4 Styrelse och funktionärer
Ledning och förvaltning av Länsforskningsrådets verksamhet utövas av en styrelse bestående av en
ordförande och sex övriga ledamöter med tre ersättare, som väljs på årsmötet.
Ordförande väljs på ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år, varav hälften väljs udda år.
Ersättarna väljs på ett år. Styrelsen är beslutsför då, ordförande eller vice ordförande, samt minst tre
övriga ledamöter är närvarande. Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före
sammanträdet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och inom eller utom styrelsen sekreterare och kassör.
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott bland styrelsens ledamöter. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för
särskilda ändamål och vid behov tillfälligt adjungera medlemmar till styrelsens sammanträden.
För administration och skötsel av Länsforskningsrådets löpande ärenden kan styrelsen tillfälligt
tillsätta personal eller träffa överenskommelse med institutionskansli eller motsvarande om att utföra
motsvarande arbetsuppgifter.
§ 5 Firmatecknare
Styrelsen utser två firmatecknare varav minst en är styrelseledamot. Dessa har rätt att teckna
Länsforskningsrådets firma var för sig.
§ 6 Valberedning
En valberedning på tre ledamöter utses på årsmötet, varav en utses till sammankallande.
Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till val av ordförande, styrelseledamöter med
ersättare och revisorer med ersättare. Valberedningen utses för ett verksamhetsår.
§ 7 Verksamhetsår
Länsforskningsrådets verksamhetsår ska omfatta ett kalenderår.
§ 8 Revision
Länsforskningsrådets räkenskaper och verksamhet ska granskas av två revisorer som utses vid
årsmötet. Två revisorer och två ersättare utses för ett verksamhetsår. Revisorerna ska avlämna sin
berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
§ 9 Stadgeförändringar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie
årsmöte.
§ 10 Upplösning
Beslut om att upplösa Länsforskningsrådet och om disposition av dess egendom ska fattas vid två på
varandra följande ordinarie årsmöten. Vid vart och ett av dessa årsmöten ska beslutet bifallas av minst
2/3 av de röstande.

