Stadgar för Föreningen Norra Latinare
Antagna vid årsmötena 1990, 2001, 2002, 2007, 2008 och 2012
§1
Föreningen Norra Latinare är ett forum för kontakt mellan förutvarande elever i Norra Latin
och personer i övrigt som äger intresse för Norra Latin, eller Norra Latins Sommarhem.
Föreningen har vidare till uppgift att samla och sprida information om Norra Latin och
Norra Latins Sommarhems historia och Verksamhet.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2
Envar som varit elev vid Norra Latin kan av styrelsen antas till medlem i föreningen, liksom
personer i övrigt som äger intresse för Norra Latin eller Norra Latins Sommarhem.
Till hedersmedlem kan föreningen kalla den som på ett betydelsefullt sätt befrämjat
föreningens verksamhet eller syfte.

§3
Medlem erlägger av årsmötet fastställd årsavgift. Hedersledamot är befriad från avgift till föreningen.

§4
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed ha lämnat föreningen. Medlem som två år i följd, inte betalat årsavgift, anses ha utträtt ur
föreningen.

§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordföranden, vice ordförande,
sekreterare, skattmästare, klubbmästare och högst fyra övriga ledamöter. Styrelsen sammanträder på
tid och plats som ordföranden bestämmer. Styrelsesammanträde skall även hållas när två av styrelsens
övriga ledamöter begär detta hos ordföranden.
Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst tio dagar i förväg. För att ett beslut skall vara
giltigt, skall ordföranden eller vice ordförande delta i sammanträdet och beslutet biträdas av minst fyra
av styrelsens medlemmar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och annan styrelseledamot i förening.
Styrelsen kan bemyndiga skattmästaren att i bank och motsvarande, ensam teckna föreningens firma.

§6
Föreningens räkenskaper skall avse kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning och
föreningens räkenskaper, väljas två revisorer jämte två suppleanter. Räkenskaperna skall vara
avlämnade till revisorerna före utgången av februari. Revisorernas granskning skall vara avslutad
och revisionsberättelse inlämnade till styrelsen senast den 15 mars. Revisionsberättelsen skall
innehålla uttalande huruvida ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen.

§7
Föreningen sammanträder till årsmöte i april eller maj. Extra föreningssammanträde hålls då
styrelsen finner lämpligt eller skriftlig begäran härom framställs av minst tio föreningsmedlemmar.
Kallelse till föreningens sammanträden sänds med post eller e-post minst tre veckor före sammanträdet.

§8
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande för sammanträdet.
Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
Styrelsens berättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om disposition av behållningen från föregående år.
Förslag som styrelsen väckt eller som av medlem blivit till styrelsen inlämnat senast den 15 februari.
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Val av revisorer.
Val av revisorssuppleanter.
Val av valberedning om tre personer.
Övriga ärenden.

§9
Vid föreningen sammanträden äger varje medlem en röst. Dock kan frånvarande medlem utöva sin
rösträtt genom fullmakt. Ingen medlem får rösta för mer än en frånvarande.
Alla frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten sådan begärs. Vid lika röstetal gäller,
där omröstning sker öppet, den mening ordföranden biträder, annars skiljer lotten.
Vid val gäller dock alltid lotten.

§ 10
Ändring av stadgarna kan genomföras endast genom samstämmiga beslut, vid två på varandra
följande föreningsmöten, av vilka ett skall vara årsmöte. Förslag till ändring skall anges i kallelsen.
Minst två tredjedelar av de röstande skall vara ense om beslutet.

§ 11
Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten.
För beslutets giltighet fordras minst tre fjärdedelars majoritet. Upplöses föreningen skall
dess tillgångar och arkiv disponeras på sätt som bestäms vid upplösningstillfället.

