Stadgar Sällskapet Årsföreningarna
(2014)

§1

Föreningens namn, hemort och bildande

Föreningen bildades vid konstituerande stämma den 29 maj 2012 under namn Sällskapet Årsföreningarna och
har hemort i Stockholm. Organisationsnummer: 802468-4063

§2

Föreningens ändamål

Den övergripande målsättningen för föreningen är att verka för att årsföreningsverksamheten i Stockholm
bedrivs och lever vidare. Föreningen skall även skapa samordning för årsföreningar där detta ger ekonomiska
fördelar.
Föreningen är ideell och opolitisk.

§3

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

§4

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår där det första verksamhetsåret avslutas 31 december 2012.

§5

Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut härom på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie. Förslag
till förändring skall bifogas kallelserna och vid årsmötet skall minst tre fjärdedelar av de närvarande
medlemmarna rösta för beslutet.

§6

Föreningens upplösning

För att upplösa föreningen krävs att beslut fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie. I
kallelserna skall tillkännages att frågan om föreningens upplösning skall upp till behandling. För beslut krävs att
fyra femtedelar av de närvarande medlemmarna röstar för föreningens upplösning. Om disposition av
föreningen tillgångar och övriga tillhörigheter och handlingar skall beslut fattas vid det sista årsmötet.

§7

Medlemskap

Med Årsförening menas förening som bildats som juridisk person och som bedriver ideell och opolitisk
verksamhet för män. Efter skriftlig ansökan fattar styrelsen beslut om medlemskap för Årsförening. Utträde ur
föreningen skall beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Styrelsen kan utesluta medlem om beslutad
årsavgift inte betalats.
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§8

Årsmöte

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, styrelse och kommitté.
Årsmöte skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte skall
hållas när styrelsen så finner påkallat eller då minst 50 % av medlemmarna gör skriftlig framställan härom till
styrelsen.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall utsändas med post eller e-post senast tre veckor före mötesdagen.
Förslag till årsmöte (motioner) kan sändas in till styrelsen och behandlas av denna senast en vecka före
mötesdagen. Motioner som sänts in fyra veckor före mötet skall bifogas kallelsen.
Till kallelse för årsmöte skall till handlingarna bifogas styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, samt
plan för nästa års verksamhet och ekonomi.
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt noter
framlägges.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning.
8. Fråga om fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
10. Fastställande av verksamhetsplan för tiden intill nästa årsmöte.
11. Fastställande av medlemsavgifter för det innevarande verksamhetsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och ledamöter
till valberedning. Samtliga befattningshavare skall utses för en period av ett eller två år
14. Val av
a) Styrelsens ordförande.
b) Övriga styrelseledamöter
c) Revisorer och revisorssuppleant
d) Ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande.
15. Övriga frågor

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmöte. Motion som enligt ovan inkommit till
styrelsen senast en vecka före får dock behandlas och leda till beslut om det företräds av mer än 2/3-delar av
samtliga medlemmar.

§9

Rösträtt

Varje medlem (årsförening konstituerad som ideell förening) har en rösträtt som utövas av medlem i
årsföreningen.
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§10

Beslutsordning

Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Ärende avgörs genom öppen
omröstning om sluten ej begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder.

§11

Styrelsen

Styrelsen skall ansvara för föreningens verksamhet och se till att årsmötesbeslut verkställs. Styrelsen skall bestå
av minst 3 ledamöter. Ordföranden utses av årsmötet. Vice ordförande, kassör och sekreterare utses av
styrelsen inom sig. Styrelsens beslut skall föras i protokoll.

§12

Kommittéer

Styrelsen skall tillsätta minst tre kommittéer för följande arbetsuppgifter
1.
2.
3.

Stöd för bildande av nya föreningar
IT/Kommunikation/Hemsida för föreningen och dess medlemmar
Årsringarnas verksamhet enligt nedan.

För varje kommitté skall styrelsen fastställa en instruktion för delegering av kommittén ansvar och befogenhet.
Föreningen skall bedriva särskild programverksamhet för äldre där tidigare årsföreningar har upphört med sin
verksamhet. Denna programverksamhet skall kallas ”Årsringarna”. Programverksamhet skall erbjudas personer
som med särskild avgift anmält önskan om inbjudan. Anmälan om inbjudan kan ske individuellt av män och
änkor efter män som tidigare varit medlemmar i årsförening eller deltagit i Årsringarnas programverksamhet.
Särskild avgift fastställs för denna form av anslutning. Programverksamheten skall utan avgift erbjudas
medlemmar i de årsföreningar som är medlemmar i föreningen. Distribution av program skall ombesörjas av
respektive årsförening som erhåller program från kommittén.
För årsringarnas verksamhet skall dess kommitté föreslå årsmötet den avgift som anges ovan. Årsringarnas
likvida medel för avgifter och program skall hållas åtskilda på särskilt bank- eller plusgirokonto men kunna
belastas med skälig andel av föreningens kostnader för denna verksamhet och föreningens gemensamma
kostnader. Årsringarnas intäkter och kostnader skall redovisas i not i föreningens årsredovisning.

§13

Revisorer

1-2 revisorer och en revisorssuppleant skall utses och en revisorssuppleant skall utses om endast en
ordinarie revisor utses. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och årsredovisning samt till
styrelsen överlämna revisionsberättelse i tid så att denna kan bifogas till handlingarna i kallelsen till
årsmötet.

§14

Valberedning

2-5 personer skall utses till valberedning. Valberedningens förslag skall överlämnas i tid till styrelsen
så att detta kan bifogas till handlingarna i kallelsen till årsmötet.
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