Stadgar för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran – ideell förening

§ 1 Namn
Sällskapet, som stiftades år 1837 under beteckningen ”Svenska Nykterhetssällskapet”, har
– enligt beslut år 1902 – namnet ”Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran”.

§ 2 Ändamål
Sällskapet har till ändamål att i Sverige på grundval av kristen livsåskådning arbeta för
nykterhet och etisk fostran och därmed motverka på individ och samhälle nedbrytande
krafter.

§ 3 Medlemskap
Den som genom ansökan om medlemskap instämmer i Sällskapets ändamål samt betalar
fastställd årsavgift, blir medlem.

§ 4 Avgift
Medlem erlägger årsavgift, som fastställs vid Sällskapets årsmöte.

§ 5 Styrelse
Sällskapets styrelse består av ordföranden och minst sex ledamöter.
Ordföranden och ledamöterna väljs med en mandatperiod om ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför om fler än halva
antalet ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som omfattas av fler än hälften av de närvarande
röstberättigade. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Val avgörs dock genom
lottning.
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§ 6 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av dem som styrelsen utser, dock minst två i förening.

§ 7 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning samt Sällskapets räkenskaper utses årligen vid
Sällskapets årsmöte, för tiden intill dess nästa årsmöte har hållits, två revisorer jämte två
suppleanter.

§ 8 Räkenskapsår
Sällskapets räkenskapsår är kalenderåret.

§ 9 Årsredovisning
Styrelsen ska årligen före utgången av mars månad framlägga berättelse över det gångna
årets verksamhet med tillhörande resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Årsmöte
Styrelsen ska varje år kalla Sällskapets medlemmar till årsmöte före maj månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Varje
medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Motion ska för att upptas till
behandling ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra
sig över varje motion. Årsmöteshandlingar med förvaltningsberättelse, revisorernas
berättelse, förslag om verksamhetsplan och budget samt eventuella motioner ska finnas
tillgängliga senast två veckor före mötet.

§ 11 Föredragningslista vid årsmöte
Vid Sällskapets årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Val av minst en protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
Fråga huruvida årsmötet behörigen utlysts.
Styrelsens förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning för det
senaste räkenskapsåret.
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5. Revisorernas berättelse.
6. Fastställande av balansräkning samt fråga om beslut i anledning av Sällskapets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut om eventuella motioner.
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
10. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna.
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande och ledamöter.
13. Val av två revisorer jämte två suppleanter.
14. Val av valberedning, varav en väljs som sammankallande.
15. Fastställande av medlemsavgift.
Som Sällskapets beslut gäller den mening, som omfattas av mer än hälften av de
närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Val avgörs dock
genom lottning.
Val sker med sluten omröstning om så begärs.
Röst får ej avges via fullmakt.

§ 12 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall behandlas på ordinarie årsmöte. Förslaget till
ändring ska finnas tillgängligt i samband med kallelsen sänds ut.
För beslut om stadgeändring krävs, att minst två tredjedelar av de närvarande
medlemmarna biträder beslutet.

§ 13 Upplösning mm
Om förslag väcks om Sällskapets upplösning ska frågan behandlas vid två på varandra
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. För förslagets godkännande erfordras att vid
det sista årsmötet minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna har biträder
beslutet.
Om Sällskapet upplöses ska dess behållna tillgångar användas till ändamål som kan anses
främja Sällskapets ändamål. Beslut om användning fattas vid det årsmöte där
upplösningen slutligt bekräftas.
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