
             Eslöfs Museiförening  
  

Stadgar  
för  

Eslöfs Museiförening  
§ 1  

Föreningens namn är Eslöfs Museiförening med Eslövs stad som arbetsområde.  
§ 2  

Föreningens syfte är:  
 att i samarbete med Eslövs kommun utveckla Eslövs museum  
 att förvalta och katalogisera de föremål, arkivalier och kulturvårdsprojekt som finns där  
 att stimulera allmänhetens intresse för museet  
 att ordna utställningar och  
 att i övrigt befrämja kulturminnesvården.  
 

§ 3  
I ledningen för föreningen står en styrelse med fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
Ordförande väljs varje år. Övriga ledamöter utses på två år.  

§ 4  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt 
det.  
Styrelsen är beslutsmässig när minsta halva antalet ledamöter är närvarande.  
Vid brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller 
vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.  

§ 5  
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, 
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.  
Styrelsen kan kalla adjungerande ledamot som får delta i diskussionerna men inte i besluten.  

§ 6  
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av särskild utsedd person.  

§ 7  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.  

§ 8  
Medlemmar i föreningen kan enskilda fysiska personer vara liksom organisationer, institutioner och 
företag. Medlemsavgiften storlek fastställs av årsmötet.  

         § 9  

Årsmötet skall hållas före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Kallelse till årsmötet skall styrelsen göra senast 10 dagar för mötet. Har förslag väckts om 
stadgeändring eller nedläggning av föreningen skall det anges i kallelsen.  

§ 10  
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag av medlem skall vara 
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande 
över förslaget. 



    §11  
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är 
personlig och får inte utövas av ombud.  

§ 12  
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.  

§ 13  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning 
sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. För beslut krävs absolut 
majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Dock krävs när det gäller val relativ 
majoritet. Med det menas att den (de) som erhåller högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av 
hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  
Vid omröstning som inte gäller val är ordförandens röst utslagsgivande vid lika röstetal. Vid val avgör 
lotten vid lika röstetal.  

§ 14  
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  
1. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt  
2. Föredragningslistan fastställs  
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
4. Val av protokolljusterare och rösträknare  
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret  

Revisorernas berättelse  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
Medlemsavgiftens storlek  
a) Val av ordförande för en tid av ett år  

b) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år  
c) Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år  
d) Val av revisorer och ersättare för en tid av ett år  
e) Val av grupp/sektionsledare för en tid av ett år  
f) Val av tre ledamöter till valberedningen på ett år, varav en skall vara ordförande  

Behandling av inkomna förslag från styrelsen eller från medlemmar.  
 

§ 15  
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig till detta när en revisor eller 
minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall ske 
skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen fått en sådan begäran skall den snarast kalla 
till sådant möte.  

§ 16  
För ändring av dess stadgar krävs beslut av årsmötet och ett därpå följande medlemsmöte med minst 
2/3 av antalet avgivna röster.  

§ 17  
Upplösning av föreningen kräver minst 2/3 av de närvarandes röster och skall fattas vid två på 
varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Beslut om hur eventuella 
tillgångar skall fördelas fattas vid samma tillfällen.  
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