Org. nr 802410 - 2694

STADGAR FÖR LITOGRAFKLUBBENS ARKIV
med ändringar antagna vid föreningsmöten 28 april 2005, 9 maj 2012 och 23
maj 2018

§1

Föreningens namn, status och säte
Föreningens namn är Litografklubbens Arkiv.
Föreningen är en ideell förening enligt svensk rätt. Dess styrelse har sitt säte i
Huddinge.

§2

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att driva ett litografiskt museum – Litografiska
Museet – för att därigenom också bevara kunskapen om den litografiska
tekniken och ta tillvara den litografiska branschens historia, tryck,
arbetsverktyg och utrustning.
Verksamheten skall ej drivas i vinstsyfte.

§3

Medlemmar
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer, organisationer och
företag.

§4

Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31
december.

§5

Årsavgifter
Medlem skall till föreningen erlägga den på ordinarie föreningsmötet fastställda
avgiften. Föreningsmötet äger rätt att fastställa olika avgifter för fysiska och
juridiska personer.

§6

Medlemsförteckning
Över föreningens medlemmar skall föras särskilt register utvisande
medlemmens namn och adress.

§7

Styrelsens sammansättning, beslutsmässighet m m
Styrelsen består av högst sju ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs växelvis på två år. Ordförande väljs av
föreningsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§8

Styrelsens behörighet och befogenhet
Styrelsen är behörig att ingå varje avtal eller annan rättshandling, som kan anses
falla inom området för föreningens normala förvaltning.
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§9

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill bemyndigar.

§ 10

Revision
Granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs
årligen av två av ordinarie föreningsmöte valda revisorer. Revisorerna jämte två
personliga suppleanter väljs växelvis på två år.
Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till revisorerna inom tre månader
från räkenskapsårets utgång.

§ 11

Rösträtt
Medlems rätt att deltaga i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas
på föreningsmöte.

§ 12

Ordinarie och extra föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte skall hållas inom fem månader efter utgången av
varje räkenskapsår.
Extra föreningsmöte skall hållas, då styrelsen finner sådant behövligt eller då
det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av medlemmar, som
representerar minst en tiondel av medlemmarnas totala röstetal.
Såsom ordförande vid föreningsmöte fungerar styrelsens ordförande
respektive vice ordförande eller vid förfall för dessa den mötet därtill utser.

§ 13

Kallelse till föreningsmöte
Kallelse till föreningsmöte med angivande av de ärenden, som enligt stadgarna
och styrelsens beslut skall förekomma på mötet, skall ske genom brev eller
digitalt. Kallelsen skall ske högst fyra och senast två veckor före mötet. Har
medlem anmält ärende på sätt som angivits i § 14 punkt 12, skall meddelande
härom utsändas.

§ 14

Ärenden vid föreningsmöte
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Justering av röstlängden
2. Val av minst en justeringsman
3. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
4. Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
5. Fråga om fastställande av balansräkning
6. Beslut beträffade vinst eller förlust enligt balansräkningen
7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för dessa
9. Fastställande av eventuella arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av ordförande, ledamöter, suppleanter och revisorer
11. Val av valberedning
12. Ärenden, vilka en medlem minst tio dagar före föreningsmötet enligt
skriftligt meddelande till styrelsen hemställt skall upptagas på mötet
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13. Andra ärenden, som enligt styrelsens beslut skall upptagas på mötet och som
angivits i kallelsen till mötet
§ 15

Utträde och uteslutning
Anmälan om utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem, som ej
angiven tid erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar
föreningen eller motarbetar dess ändamål och intressen, må av styrelsen med
omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

§ 16

Ändring av stadgarna; Föreningens upplösning
För ändring av dessa stadgar fordras antingen enhälligt beslut av samtliga vid
ordinarie föreningsmöte närvarande medlemmar eller minst tre fjärdedels
majoritet av avgivna röster vid envar av två efter varandra följande möten med
minst en månads mellanrum.
Vid fråga om föreningens upplösning fordras antingen enhälligt beslut på
ordinarie föreningsmöte, där samtliga medlemmar är närvarande eller
representerade, eller att beslut fattas med minst tre fjärdedels majoritet av
avgivna röster vid envar av två efter varandra följande möten med minst en
månads mellanrum.

§ 17

Fördelning av tillgångar
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar
fördelas på det sätt, som beslutas vid det sista föreningsmötet, varvid skall
beaktas att man skall söka främja och stödja en fortsatt kunskap om den
litografiska tekniken.

§18

Tvister
Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar mellan
medlemmar eller mellan medlem och föreningen skall avgöras av skiljemän
enligt svensk lag, varvid svensk rätt skall tillämpas.
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