
Stadgar Föreningen Söderhamns museum

§ 7 och 14 reviderade och beslutade vid årsmötet 2019- 04-02 och antagna vid medlemsmöte 2019-
11-26

§ 1,2 och 3 reviderade och antagna vid årsmötet 1997-02-20

Övriga paragrafer antagna vid årsmötet 1983-03-31

§ 1

Föreningens uppgift Föreningen har till uppgift att förvärva, vårda och ställa ut föremål som 
företrädesvis har anknytning till och belyser Söderhamns kommuns 
historia. Uppgiften är också att på andra sätt sprida intresse för 
hembygdens historia.

§ 2

Medlemmar Medlem är den som betalt medlemsavgift. (eller är hedersmedlem.) 
(Medlem äger fritt inträde till museet på den för allmänheten bestämda
tiden mot uppvisande av gällande medlemskort.)

§ 3

(Hedersmedlem) (Till hedersmedlem kan vid årsmötet kallas person som därtill gjort sig 
synnerligen förtjänt. Hedersmedlem har samma rättigheter som övriga 
medlemmar.)

§ 4

Styrelse Styrelsen skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter (med högst tre 
suppleanter), varvid tillses att ojämnt antal ledamöter utses. Årsmötet 
väljer ordförande till styrelsen för tiden intill nästa årsmöte avhållits. Av 
övriga ledamöter väljs hälften varje år för en tid av två år.

(Av suppleanter väljs vid varje årsmöte en för en tid av två år och övriga 
för ett år.)

Avgår vald styrelseledamot eller suppleant Innan den tid för vilken hon 
eller han är vald gått till ända skall vid nästa ordinarie årsmöte ny 
ledamot eller suppleant väljas för återstående tid.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  
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§ 5

Revisorer Vid årsmötet väljs för en tid av ett år högst tre revisorer med lika många
suppleanter för dem.

§ 6

Intendent För vården av museet och därmed förenade göromål kan styrelsen inom
eller utom sig utse intendent.

§ 7

Sammanträden Före maj månads utgång varje år hålles årsmöte, varvid följande 
ärenden skall förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.

4. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter (och suppleanter för 
dem)

7. Bestämmande av antalet revisorer (och suppleanter för dem)

8. Val av ordförande i styrelsen

9. Val av styrelseledamöter (och suppleanter för dem)

10. Val av revisorer (och suppleanter för dem)

11. Val av valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

13. Övriga frågor

Om styrelsen anser det påkallat kan även extra sammanträde avhållas.

Kallelse Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före årsmötet. Personlig 
kallelse till årsmötet samt övriga möten sker skriftligen.

§ 8
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Arbets- och räkenskaper Arbets- och räkenskapsåret omfattar kalenderår. Räkenskaperna skall 

överlämnas till revisorerna senast den 5 mars.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast den 15 april.

§ 9 

Firmateckning Föreningens firma tecknas (förutom av styrelsen såsom sådan) av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

Styrelsen må även bemyndiga annan styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant att teckna föreningens firma.

§ 10

Styrelsens åligganden Styrelsen ombesörjer föreningens angelägenheter, handhar dess 
ekonomi, inköper och mottager fornsaker m.m., bestämmer tid för 
allmänhetens tillträde till samlingarna,( fastställer avgift för besök samt 
arvode till vaktmästare.)

Styrelsen för protokoll över sina beslut, räkenskaper över föreningens 
ekonomi samt förteckning över medlemmarna.

De förvärvade föremålen skola såvitt möjligt ordnas systematiskt samt 
hållas tillgängliga för allmänheten.

Över föreningens tillhörigheter skall föras en i nummerföljd fortlöpande
förteckning, upptagande en kortfattad beskrivning, fyndomständigheter
m.m. samt givarens namn eller varifrån föremålet inköpts.

Över deponerade föremål skall föras särskild förteckning innehållande 
liknande uppgifter även som tiden för deponerandet och eventuellt 
återlämnande.

I den mån så anses lämpligt bör utgivas katalog över föremålen eller 
vägledning för allmänheten.

§ 11

Beslutsförhet Styrelsen är beslutsbar då mer än halva antalet ledamöter är 
närvarande och gällande såsom styrelsens beslut den mening, om vilken
de flesta röstande förena sig, men vid lika röstetal den mening som 
biträdes av ordföranden vid sammanträdet.
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§ 12

Ändring av stadgar Ändring av föreningens stadgar beslutas av två allmänt utlysta 
föreningsmöten varav minst ett skall vara ett årsmöte. Vid varje tillfälle 
erfordras minst två tredjedels majoritet för ändringsförslaget

§ 13

Föreningens upplösning För bifall till förslag om föreningens upplösning fordras, att detsamma 
antages vid två efter varandra följande årsmöten eller också ett 
ordinarie och ett därpå följande extra årsmöte. Vid varje tillfälle 
erfordras minst tre fjärdedels majoritet för förslaget.

Beslutas om föreningens upplösning skall dess samlingar och tillgångar i 
övrigt i övriga överlämnas till Söderhamns kommun

§ 14

Valberedning Vid årsmötet väljs för en tid av ett år en valberedning bestående av två 
ledamöter, varav en utses till sammankallande.
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