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§1 Syfte.
Taubesällskapet Nordosten har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för
Evert och Astri Taube och deras verk.
§2 Medlemskap.
Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning, som stöder
sällskapets syfte och erlägger fastställd årsavgift.
Hedersmedlem kan utses av årsmöte på förslag av styrelsen.
Medlem kan utträda ur föreningen på egen begäran. Medlemsavgift återbetalas ej.
Medlem som uppträder till förfång för sällskapet eller som på annat sätt finnes olämplig kan
uteslutas ur sällskapet. Beslut om detta fattas av styrelsen.
§ 3 Medlemsavgift.
Årsmötet fastställer medlemsavgift. Beslutet gäller för nästkommande år. Medlemsavgift skall
vara inbetald före den 1 april varje år.
För ständigt medlemskap inbetalas 20 ggr årsavgiften. Ständig medlem är därefter befriad från
att inbetala årlig medlemsavgift.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§ 4 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter samt en supleang, inklusive ordföranden.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen skall ha ett verkställande utskott bestående av ordföranden, vice ordförande, kassör
och sekreterare.
Styrelsen kan utse ett eller flera arbetsutskott med uppgifter som styrelsen delegerar.
Två revisorer utses för ett år.
Styrelsen skall ha minst fyra fastställda, protokollförda möten per år, samt möten vid behov
på begäran från ordföranden eller annan styrelsemedlem

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem styrelsemedlemmar, däribland ordförande eller vice
ordförande är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
För giltigt styrelsebeslut fordras dock alltid, att beslutet bifalls av minst hälften av totala antal
styrelsemedlemmar.
Styrelsen skall företräda sällskapet, förvalta dess tillgångar och tillse att föreningens stadgar
följs.
Justerade styrelseprotokoll skall delges samtliga styrelsens medlemmar samt revisorerna.
§ 5 Firma
Sällskapets firma tecknas av den eller de inom styrelsen som styrelsen beslutar om.
Räkenskapsår är kalenderår.
Alla för revisionen nödvändiga handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast 30 dagar
före årsmöte.
Revisorerna skall granska styrelsens årsberättelse och till styrelsen överlämna
revisionsberättelse med förslag till beslut om ansvarsfrihet senast 10 dagar före årsmötet.
§ 6 Årsmöte
Sällskapet skall hålla ordinarie årsmöte under april månad.
Styrelsen skall förbereda årsmötet, och verkställa på mötet fattade beslut.
Skriftlig kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.
Kallelse till årsmötet skall åtföljas av föredragningslista för mötet.
Ärende som medlem önskar behandlat på årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15
mars.
Extra medlemsmöte kan utlysas av styrelsen.
Medlemmarna kan begära att extra möte utlyses. Det krävs då att minst 25 % av sällskapets
medlemmar undertecknar en sådan begäran. Styrelsen måste då kalla till möte inom 2
månader.
Årsmöte skall behandla följande ärende.
-

Mötets öppnande

-

Val av ordförande för mötet

-

Val av sekreterare för mötet

-

Mötets stadgenliga utlysande

-

Godkännande av dagordningen

-

Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med
mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

-

Fastställande av röstlängd
-

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och
balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

-

Revisorernas berättelse

-

Styrelsens ansvarsfrihet

-

Fastställande av nästa års medlemsavgift.

-

Val av ordförande för en tid av 2 år

-

Val av 3 styrelseledamöter på 1 år, samt 3 styrelseledamöter på 2 år

-

Val av 2 revisorer för en tid av 1 år

-

Val av valberedning med tre ledamöter varav en är sammankallande.

-

Behandling av ärenden som skriftligen tillställts styrelsen senast den 15 mars.

-

Övriga frågor

-

Mötets avslutande.

§ 7 Rösträtt
Mötesbeslut sker med enkel majoritet och varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt
får ske med max en fullmakt per medlem.
§ 8 Stadgar
Förslag om ändring av sällskapets stadgar skall inlämnas till styrelsen senast den 15 februari
och beslut om stadgeändring skall ske med två tredjedels majoritet vid årsmöte.
§ 9 Upplösning

Sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst
ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum. Vid båda mötena skall beslut fattas
med två tredjedels majoritet.
Vid upplösning av sällskapet skall handlingar och samlingar överlämnas till Taubesällskapet
i Stockholm. Övriga tillgångar skall användas för stödjande av forskning eller annan
verksamhet för bevarande av kulturarvet efter Evert och Astri Taube.

