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Stadgar för Göta Vapenhistoriska Sällskap:
§1.

Göta Vapenhistoriska Sällskap, med säte i Göteborg, nedan kallat Sällskapet, är en
ickepolitisk ideell förening med intresse för vapen, vapenbruk och tillbehör av alla slag
samt militaria, antikt såväl som nytt. Sällskapet verkar för spridande av kunskap inom
dessa områden och för att bevara denna del av vår kulturhistoria genom
medlemmarnas kunskaper och samlande samt genom planerade medlemsmöten,
utgivande av Sällskapets Småskrifter och andra engagemang.

§2.

Sällskapets styrelse består av en ordförande samt fyra styrelsemedlemmar och en
styrelsesuppleant, vilka väljs på ordinarie årsmöte. Dessa väljs växelvis så att hälften av
styrelsen väljs varje år enligt turordning.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra medlemmar är närvarande. Ordförande har
utslagsröst vid lika röstetal i omröstning. Suppleant har endast rösträtt när denne
ersätter frånvarande ledamot vid mötet.
Vid konstituerande möte utser styrelsen inom sig:
 vice ordförande
 sekreterare
 kassör
 ledamot
Förslag till ny styrelse lämnas av valberedningen, vilken består av tre ledamöter, varav
två väljs på ordinarie årsmöte och den tredje utses av sittande styrelse. Årsmötet
utser sammankallande ledamot.
Medlem kan adjungeras till styrelsen för biträde i särskilda frågor eller ärenden.
Adjungerad medlem har förslagsrätt men ej rösträtt.

§3.

Sällskapets firma tecknas av den eller de personer som utses av styrelsen.

§4.

Ordinarie medlemskap bereds och beslutas om av styrelsen efter inkommen ansökan.
Ansökan ska vara tillstyrkt av två ordinarie medlemmar. Finns inte sådan tillstyrkan,
åligger det styrelsen att på lämpligaste sätt handlägga ansökan.
Medlem erlägger efter beviljat medlemskap en inträdesavgift samt en årlig
medlemsavgift, vilkas storlek beslutas av ordinarie årsmöte.
Medlem som antas efter mars månad, erlägger medlemsavgift i proportion till
återstående del av året. Medlem som erlagt årsavgift har rösträtt vid fysisk närvaro på
årsmöte.
Medlem kan ansöka om skriftligt intyg på medlemskap i Sällskapet. Sådant intyg
utfärdas efter styrelsebeslut tidigast sex månader efter godkänt inträde.

§5.

Medlemsavgift skall vara erlagd före sista februari. Medlem som efter en påminnelse
ej erlagt sin avgift, anses ha utträtt ur Sällskapet på egen begäran.

§6.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Sällskapet eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

§7.

Ordinarie årsmöte ska hållas före den 15 April. Kallelse ska sändas ut tidigast fyra
veckor före och senast två veckor före årsmötet. Dagordning, verksamhetsberättelse,
ekonomiska redogörelser, motioner samt styrelsens förslag till årsmötet hålls
tillgängliga för medlemmarna av styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§8.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista Januari.

§9.

Verksamhetsårets räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast 30 dagar före
årsmötet. Sällskapets räkenskapsår är lika med kalenderår.

§10.

Dagordning på årsmöte får endast innehålla följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande.
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförandeför mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Föredragning av verksamhetsberättelsen.
Föredragning av ekonomiska handlingar samt revisionsberättelsen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleant på två år enligt
turordning.
Val av två ledamöter till valberedningen på ett år.
Val av revisor samt revisorssuppleant på ett år.
Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift för nästkommande år.
Inkomna motioner.
Styrelsens förslag till årsmötet.
Mötets avslutande.

§11.

Beslut om ändring av stadgarna får endast ske genom beslut på två årsmöten med
minst två månaders mellanrum, varav det ena mötet ska vara ett ordinarie årsmöte,
och att besluten bifalles av minst 75% av närvarande röstberättigade medlemmar.

§12.

Extra årsmöte kan utlysas förutom av styrelsen också av minst 10% av Sällskapets
medlemmar. Kallelse ska sändas ut senast två veckor före mötet och innehålla
dagordning samt underlag för mötets beslutande. Vid extra årsmöte får inte beslut
fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§13.

Beslut om Sällskapets upphörande, ska fattas på två efter varandra följande ordinarie
årsmöten. Beslut om upphörande ska bifallas med minst 75% av närvarande
röstberättigade medlemmar. Vid upphörande framlägger styrelsen förslag om hur
eventuell behållning ska disponeras.

Stadgarna är antagna vid extra årsmöte ….2022 och ordinarie årsmöte ….2023.

