STADGAR för föreningen MINIATYRSÄLLSKAPET
Antagna 21 januari 2001
§1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är “Föreningen Miniatyrsällskapet”
Föreningens säte är Stockholm
§2 Verksamhet och ändamål
Föreningen skall vara en samlande kraft för miniatyrister och främja intresset för interiörer
och hus i miniatyr genom att bl a

-

samla till medlemsmöten och arrangera studiebesök, studiebesök, studieresor och
utställningsbesök för medlemmar
initiera lärarledda/lärarlösa studiecirklar och kurser inom området
verka för att inhemsk kultur-och byggnadshistoria dokumenteras och bevaras i
miniatyr
i samverkan med museer och gallerier anordna utställningar av olika typer av
miniatyrer
verka för internationellt utbyte med andra länders miniatyrister
verka för att ge miniatyrerna status av gott hantverk

§3 Sammansättning
Föreningen Miniatyrsällskapet är en ideell förening.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen.
§5 Medlemskap, medlemsavgift m m
Medlem i föreningen blir den som deltar i eller vill stödja föreningens verksamhet och betalar
medlemsavgiften.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas.
Medlemsavgift

Medlemmar betalar årlig medlemsavgift, vilken fastställs av föreningsstämman för
nästkommande verksamhetsår.
Medlemsregister
Styrelsen svarar för medlemsregister vilket får föras på data.
Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalar föreskrivna medlemsavgifter, inom den tid som angetts, får anses
ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen
avförs från medlemsförteckningen.
Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av
styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det medlemmen fått del av de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Under beslutsperioden har styrelsen rätt att avstänga medlemmen från verksamheten om
det kan befaras att medlemmen kan komma att orsaka föreningen ytterligare skada.
§6 Rösträtt
Varje medlem äger en röst.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet utom i fall som framgår av §§ 10-11
Rösträtt förutsätter att debiterade och till betalning förfallna medlemsavgifter betalats.
Begärs omröstning skall den verkställas efter upprop enligt den för föreningenstämman
gällande röstlängden och utom vid personval ske öppet. Faller rösterna lika för olika
meningar skiljer vid personval lotten men blir i övriga fall den mening, ordförande biträder.

§7 Förslagsrätt
Medlem äger förslagsrätt på ordinarie föreningsstämma. Förslag skall vara skriftliga och vara
styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall till föreningstämman avge
skriftligt yttrande över förslaget.
§8 Beslutsmässighet
Föreningenstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på stämman.
§9 Föreningstämma
Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före april
månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsstämma skall hållas, då styrelsen så beslutar eller revisorn eller minst en
femtedel av antalet medlemmar så begär.
Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen senast 15 dagar före stämman utsändas till
föreningens medlemmar. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse
för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhets-och förvaltningsberättelse, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna förslag med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga
för medlemmarna senast en vecka före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa
handlingar finns tillgängliga
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utser.
Vid ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
3. Fastställande av dagordning för mötet.
4. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
5. Val av två protokolljusterare och rösträknare
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. Första gången val
äger rum skall dock två ledamöter väljas för ett (1) år.
c) en suppleant för en tid av ett (1) år.
d) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till
ordförande.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar.
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet. Vid extra föreningsstämma får inte några andra
ärenden än de som angetts i kallelsen behandlas.
§10 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor varav
det ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet är giltigt om det på bägge
föreningsstämmorna biträtts av minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

§11 Upplösning
Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det
ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall biträdas med minst två tredjedelar
av antalet angivna röster på bägge föreningsstämmorna.
Vid upplösning av föreningen skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan de
dåvarande medlemmarna.

§12 Styrelse
Styrelsen, som är föreningens verkställande och förvaltande organ, skall bestå av
ordförande, fyra (4) övriga ledamöter samt en (1) suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder
suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästföljande föreningstämma.
Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt även då ordinarie ledamot är närvarande på
styrelsemöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt. Hon/han får utses till befattning i
styrelsen.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2)
styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.
§14 Revisor
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast en (1) månad före
föreningsstämma.
Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets/räkenskapsåret samt senast 14 dagar före föreningsstämma till styrelsen
överlämna sin berättelse över granskning, vari förslag om ansvarsfrihet skall lämnas.
§15 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhets-/ räkenskapsår omfattar kalenderår.

