
Stadgar fiir Laura Fitinghoffsällskapet

§ 1 Namn Såillskapets naurn iir Laura Fitingh
politiskt obunden ideell fiirening.

§ 2 Syfte sällskapet ska verka för atr vidmakthålla intresset och vidga
'örståelsen för Laura Fitinghoff och hennes verk samt främja
brskningen om henne och hennes verk.

§ 3 Medlemskap Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa trar yttrande-,
förslags- och rösträtt

§ 4 Stödjande
medlemskap

Företag, organisationer och liknande sammanslutningar kan
beviljas stödjande medlemskap. Dessa har enbart yttrande- och
förslagsrätt.

§ 5 Medlemsavgift Medlemsavgift för dessa båda medremskap faststätts av årsmötet.
§ 6 Beslutande organ Siillskapets beslutande organ är

- årsmötet
- Sällskapets styrelse

l§7 Årsmöteoch

I styrelse
Årsmöte f<irläggs titl mars månad, i nära ansrutning till Laura

födelsedag denl4 mars.
Sällskapets verksamhetsår är katenderår.
Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor i förväg.
Md årsmöte skall följande ärenden f<irekomma på dagordningen:
1) Mötets öppnande

I 
2) Mötets behöriga utlysande

I 
3) Godkännande av dagordningen

I 
4) Val av

| - mötesordförande

| - mötessekreterare
I

| - två protokolljusterare tillika rösträknare
5) Verksamhetsberättelse

6) Ekonomisk berättelse
7) Revisorernas berättelse
8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9) Fastställande av medlemsavgifter
I0) Verksamhetsplan och budget för nästkommande

verksamhetsår
I l) Fastställande av styrelsens numerär
I2) Val av styrelse

- ordforande för ett år
- kassör för två år

- sekreterare för två år
- två ledamöter för två år.



: Val av Wå ersättare för Wå år.
l3) Ev. va! av extra ledamot

I 5) Val av en revisorsersättare för ett år.
l6) Va! av tre tedamöter titl valberedning.
t 7) Behandling av motioner och förslag från styretsen
I8) Övriga frågor
l9) Mötets avslutande

§ 8 Styrelsen och dess
uppgifter

ityrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt minst två
:rsättare. val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om
nte årsmötet beslutar annat.
ityrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att
irsmötesbesluten genomförs. styrelsen är beslutför när minst
tälften av ledamöterna är närvarande. styrelsen kan besluta om andra
rktiviteter än som framgår av verksamhetsptanen.
ityrelsen äger rätt att adjungera person för sårskilt ändamåt-
i§relsen har sitt säte i Sollefteå

§ 9 Firmatecknare Iirma tecknas av ordftirande och kassör var fiir sig.
§ 10 Regional
verksamhet

lnom Laura Fitinghoff-sällskapet kan bildas lokata avdelningar där
rehov anses föreligga och efter beslut av styrelsen. sällskapets stadgar
läller i alla tillämpliga delar.

§ 11 Hedersmedlemmar Person kan utses till hedersmedlem
§ 12 Stadgeiindring Beslut som innebär stadgeändring kan endast fattas av årsmöte, med

2/3 majoritet
§ 13 Uteslutning styrelsen kan utesluta medlem för bristande betalning. styrelsen kan

rtesluta medlem som skadar sällskapet.

14 Upplösning Beslut om sällskapets upplösning skall fauas vid två pa varandra
ftljande årsmöten, varvid på vart och ett av dessa, minst sna
femtedelar av de nåirvarande skall vara ense om beslutet. I håindelse
av sällskapets upplösning tillfaller handlingar sollefteå bibliotek och
eventuellt överskott sollefteå Hembygdsförening e[[er annan som
styrelsen förordar-

Dessa stadgar antogs den 15 april, 2008


