Stadgar för Kulturhistoriska
Föreningen i Södertälje

§1
ÄNDAMÅL Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje, bildad
1918, har till ändamål att verka i östra Södermanland, att vårda
vårt kulturarv och att föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte genom
att aktivt medverka till att sprida kunskap om och intresse för kultur, historia och
kulturminnen inom Södertälje kommun med kringliggande bygd,
att verka för utgivning av kulturhistoriska arbeten i tryckta skrifter eller på annat sätt,
att öka kunskapen om bygdens kulturhistoria genom att ordna föreläsningar, utflyktsresor
eller på annat vis,
att samarbeta med Torekällbergets museum och andra kommunala organ och
kulturorganisationer samt studieförbund inom ändamålsområdet. Föreningen skall även
stimulera initiativ som gagnar föreningens ändamål, bland annat genom gåvor och stipendier,
att bevaka samhällsutvecklingen från kulturhistoriska utgångspunkter.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§1a
Föreningen kan för vissa ändamål särskilt inrätta ett stipendium med tillskjutna eller
insamlade medel. Dessa medel får inte användas till annat än för stipendiets ändamål.
Administration av insamling och förvaltning av insamlade medel sköts av föreningen utan att
kostnader för detta belastar stipendiefonden. Regler om ansökan, prisets storlek och hur
pristagare skall utses regleras i särskild ordning.

§2
MEDLEMSKAP Medlemskap i föreningen erhålls av var och en som ansluter sig till
föreningens målsättning och som erlägger årsavgift. Medlemskapet är personligt.
Medlem som inte erlagt årsavgiften under senast förflutna verksamhetsår skall anses ha
lämnat föreningen.

Person som på särskilt sätt främjat föreningens syfte kan utses som hedersledamot på förslag
av styrelsen vid föreningens årsmöte.

§3
AVGIFTER Medlem erlägger en årsavgift som fastställts av årsmötet.
Hedersledamot erlägger ingen årsavgift.
I den mån föreningen har möjlighet att utge medlemsbok, erhåller varje medlem ett exemplar.

§4
FÖRENINGSMÖTEN Föreningen sammanträder till årsmöte före april månads utgång på
dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast
två veckor före årsmötet. Medlem får som ombud inte företräda mer än en annan medlem.
Extra föreningsmöte äger rum, då styrelsen finner det lämpligt eller om minst tre
styrelsemedlemmar skriftligen med uppgivet ändamål påkallar detta. Även på begäran av
revisorerna eller minst 10 % av medlemmarna skall extra möte utlysas. Sådan framställning
skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Val av justerare tillika rösträknare.
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Fastställelse av dagordning.
Föredragning av styrelseberättelse med resultat- och balansräkning.
Föredragning av revisionsberättelse.
Godkännande av styrelseberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet.
Val av styrelseledamöter.
Val av ersättare för ledamöter som eventuellt lämnat styrelsen under sin mandatperiod.
Val av föreningens och styrelsens ordförande.
Val av två revisorer och två ersättare för ett år.
Val av tre ledamöter till valberedning.
Godkännande av styrelsens beslut om inkomst- och utgiftsstat för innevarande år.
Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Behandling av ärenden som styrelsen valt att hänskjuta till årsmötet.
Behandling av motioner. Av medlem väckt motion skall lämnas till styrelsen senast 15
februari för att tas upp på årsmötet.
18. Övriga frågor (informations- och diskussionsfrågor).

§5
FIRMATECKNING Föreningens styrelse utser firmatecknare.

§6
RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och
protokollen skall avlämnas till revisorerna senast 4 veckor före årsmötet och
revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§7
STYRELSEN Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i
Södertälje. Styrelsen består av lägst 6 och högst 12 ledamöter som väljs växelvis med en
tredjedel per år av årsmötet för en mandatperiod på tre år. Ordförande väljs av årsmötet för ett
år.
Styrelsen utser inom sig för ett år i sänder vice ordförande, sekreterare, kassör och
kontaktperson med Torekällberget. Styrelsen får även utse andra funktionärer, om behov
föreligger.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året på kallelse av ordföranden, eller då minst
tre ledamöter önskar det. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom ombud.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden. Avvikande
mening antecknas till protokollet.
Det åligger styrelsen
att arbeta enligt i § 1 angivna syften,
att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden,
att kungöra och utdela eventuella stipendier samt besluta om eventuella inköp och
gåvor,
att vid årsmötet avge berättelse för föreningens verksamhet under det gångna
verksamhetsåret.

§8
RÖSTNING Omröstning sker öppet, då inte annat yrkas. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet träffas genom lottning.

§9
STADGEÄNDRING Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande
föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Mellan dessa två möten skall minst en månad ha
förflutit.

§ 10
UPPLÖSNING Beslut om eventuell upplösning av föreningen skall fattas vid två på
varandra följande årsmöten och vid det senare av dessa biträdas av minst två tredjedelar av de
röstande. Mellan dessa två möten skall minst en månad ha förflutit.
Sedan giltigt beslut blivit fattat om föreningens upplösning skall dess tillgångar inklusive
fonder, sedan skulderna betalats, överlämnas till Södertälje kommun för att komma
Torekällbergets museum tillgodo, eller till något annat kulturhistoriskt ändamål som
föreningen finner lämpligt. Handlingar som berör föreningens verksamhet och dess historia
överlämnas till museet.

Dessa stadgar är antagna vid årsmötena den 27 mars 1996 och den 12 april 1997 med giltighet
från 1 januari 1998. Tidigare stadgar har samtidigt upphävts. §1 a är antagen av årsmötet den
18 mars 2017 samt föreningsmötet den 13 november 2017, med giltighet från 1 januari 2018.
Ändringar har gjorts i §§ 1, 4, 6, 7 och 10 och antagits vid föreningsmöte den 17 oktober 2019
och årsmötet den 14 mars 2020, med giltighet från den 1 maj 2020.

