Stadgar för Föreningen Amatörbokbindare i Linköping
(efter ändringar beslutade vid årsstämman 2017 och 2018)
§1 Föreningens uppgift
Föreningen har till uppgift att stimulera intresset för och underlätta utövandet av
bokbinderihantverket.
Föreningens närmaste målsättning framgår av ett särskilt program.
§2 Medlemskap
Medlem är den som betalt medlemsavgift.
Person som ideellt ställt sitt kunnande till föreningens förfogande eller gjort andra
utomordentliga insatser för bokbinderihantverkets bevarande och spridande, kan genom
beslut av årsstämman kallas till hedersmedlem.
§3 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen.
Medlem som medvetet skadar föreningens syften och intressen kan av styrelsen uteslutas
med omedelbar verkan.
Styrelsens beslut kan överklagas vid nästföljande årsstämma.
Medlem som ej betalt medlemsavgift inom stadgeenlig tid, enligt §4, utesluts ur föreningen.
§4 Avgifter
Medlemsavgiften som fastställs av årsstämman, avser kalenderår och inbetalas senast en
månad efter årsstämman.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
§5 Styrelsen
Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas gemensamt av en styrelse.
Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter jämte minst två
suppleanter. Ordförande väljs direkt av årsstämman.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare.
Mandattiden omfattar för styrelseledamöter och suppleanter två år. För att åstadkomma
kontinuitet inom styrelsen skall vid styrelseval minst halva antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen väljas för ny mandatperiod.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid
mötet.
§6 Styrelseledamöternas åliggande
Föreningsordförande skall utöva ledningen av föreningens verksamhet. Ordföranden skall
underteckna beslut och förbindelser samt övervaka att allt, som rör föreningens
verksamhet, utförs i enlighet med stadgarna och fattade beslut. Vid förhinder för
ordförande övertas dennes åliggande av vice ordförande. Sekreteraren skall föra protokoll
vid styrelsens sammanträden och, då ej annorlunda beslutas, sköta föreningens
korrespondens.
Vidare åligger sekreteraren att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören skall också föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning samt tillse att
föreningens ägodelar är försäkrade till betryggande belopp.
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning
tillhandahålls revisorerna senast fyra veckor före årsstämman.
Materialförvaltaren skall omhänderha föreningens material, materiel och
verkstadsutrustning och svara för att den senare är i brukbart skick, framlägga förslag till
nyanskaffning respektive kassering, samt biträda kassören vid upprättande och förande av
inventarieförteckningen.
§7 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsstämman två revisorer,
för vilka det ska finnas en suppleant. Mandatperioden för revisorer är två år och det väljs en
varje år.
§8 Årsstämma
Årsstämma skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen skall senast 14 dagar före
årsstämma kungöra densamma med angivande av de ärenden som skall förekomma.
Stämman är ej skyldig att behandla andra frågor än de som upptagits på dagordningen.
Rösträtt tillkommer betalande medlemmar.
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1) Fråga om årsstämmans behöriga utlysande
2) Val av ordförande och sekreterare för stämman
3) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4) Styrelsens och revisorernas berättelser
5) Beslut angående förfarande vid överskott eller brist från bokslutet
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) Val enligt §5 och §7
8) Val av valberedning
9) Fastställande av medlemsavgift
10) Övriga frågor
§9 Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering
bestäms utgången, utom i frågor som omfattas av §10, genom enkel majoritet. Om vid
öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som beträds
av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§10 Stadgefrågor
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast upptas till
beslut vid årsstämma. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av 2/3 majoritet
på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara årsstämma. Minst en månad
ska förflyta mellan stämmorna.
§11 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens
tillgångar.

