
 

 

STADGAR FÖR JAMTLIS GYNNARE 
 

Gällande från 21-11-29 
 

§  1 Föreningens namn 
 

 Föreningens namn är Jamtlis Gynnare, org nr 802417-1376 

 

§  2 Ändamål 
 

 Föreningen har till ändamål 
 

 -  att stödja Jamtlis verksamhet 

 -  att medverka i denna, för att levandegöra gångna tiders kultur och historia 

 -  att föra kunskap i hantverk och slöjd vidare till nya generationer 

 

§  3 Medlemskap 
 

 Medlemskap i Jamtlis Gynnare kan erhållas av personer, organisationer och företag som  

 vill stödja föreningens ändamål och erlägger årsavgift.  

 

§  4 Årsavgift 
 

 Vid ordinarie årsmöte fastställs, på styrelsens förslag, årsavgiftens storlek för kommande 

 kalenderår. Årsavgift skall vara betald senast 31 mars. 

 

§  5 Styrelse och revisorer 
 

 Föreningens styrelse väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande och det antal 

 ledamöter som årsmötet fastställer. En ledamot utses på förslag av Jamtli. Styrelsen 

 utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och eventuella resurspersoner. 
 

 Föreningens revisorer, två ordinarie och en ersättare, väljs av årsmötet. 

 

§  6 Firmatecknare 
 

 Föreningens firma tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening. 

 

§  7 Räkenskapsår 
 

 Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§  8 Årsmöte 
 

 Föreningens årsmöte ska hållas senast den 31 mars. Kallelse sker 4 veckor före årsmötet 

 genom brev/mail till medlemmarna samt via föreningens hemsida. Årsmöteshandlingar ska 

 vara tillgängliga för medlemmarna två veckor före årsmötet. 
 

 Årsredovisningen ska senast den 28 februari överlämnas till revisorerna.  

 

 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

 

 1. Mötets öppnande 

 

 2. Årsmötets behöriga utlysande 

 

 3. Fastställande av röstlängd 

 

 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 

 5.  Val av två protokollsjusterare och två rösträknare för årsmötet 

 

 6. Fastställande av dagordning 



 

 

 

 7. Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 

 

 8. Revisorernas berättelse 

 

 9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

 

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

 11. Fastställande av årsavgift 

 

 12. Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 

 

 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna 

  inkomna till styrelsen senast två veckor före årsmötet 

 

 14. Fastställande av antal styrelseledamöter 

 

 15. Val 

  Val av styrelseordförande, ett år 

  Val av styrelseledamöter, två år 

  Val av två revisorer jämte en ersättare, ett år 

  Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande, ett år 

 

 16. Övriga frågor som ej leder till beslut 

 

 17. Mötets avslutning 

 

 Extra årsmöte 
 

 Styrelsen ska, om den finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel av medlemmarna 

 önskar eller revisorer så begär, kalla till extra årsmöte. Endast de ärenden som anges i   

 kallelsen är föremål för beslut. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två   

 veckor före det extra årsmötet. Extra årsmötet är beslutsmässigt med de medlemmar som  

 deltar i mötet. 

 

§  9 Stadgeändring 
 

 Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två årsmöten varav ett vid ordinarie 

 årsmöte. 

 

§ 10 Föreningens upplösning 
 

 Beslut om upplösning av Jamtlis Gynnare ska fattas vid två på varandra följande ordinarie 

 årsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av 2/3 av de närvarande röstberättigade 

 medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Jamtli. 

 

 

Stadgarna antogs vid årsstämman 1987-04-29 för Jamtli Byalag och har ändrats genom 

beslut vid ordinarie stämma 1995-04-25 och extra stämma 1995-05-23 samt genom 

beslut vid ordinarie stämma 1997-04-14 och extra stämma 1997-04-23, varvid namnet 

ändrades till Jamtlis Gynnare. 

Stadgarna ändrades vid ordinarie årsmöte 2003-03-13 och extra årsmöte 2003-05-20. 

Stadgarna ändrades vid ordinarie årsmöte 2021-08-23 och vid extra årsmöte 2021-11-29. 


