Stadgar för

SÄLLSKAPET VALLONÄTTLINGAR

Stadgar för Sällskapet Vallonättlingar
- antagna vid årsmötet den 7 april 1978
- med ändringar antagna vid årsmötet den 28 maj 1988

§ 1 Syfte och ändamål
Sällskapets syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i Sveriges ekonomiska och kulturella liv samt att på lämpligt sätt stödja forskningen på detta område.
Sällskapet skall vidare samla ättlingar till de ursprungligen invandrade vallonerna
till kamratlig samvaro, medverka till bevarandet av resterna av vallonsk kultur samt
skapa en levande kontakt med vallonska folk, myndigheter och institutioner.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap vinnes av envar som kan påvisa vallonskt påbrå och som erlagt fastställd årsavgift. Medlemskap kan även vinnas av person som är villig att ekonomiskt
eller på annat sätt stödja och främja sällskapets syften.
§ 3 Hedersledamotskap
Person som gjort sällskapets forskningsarbete betydande tjänster eller på annat sätt
uträttat bestående insatser för sällskapets verksamhet kan på styrelsens förslag av årsmötet kallas till hedersledamot av sällskapet.
§ 4 Styrelsen
Styrelsen väljes av årsmötet och skall bestå av ordförande jämte minst två och högst
tio ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter. Ordförande och suppleanter
väljes alltid för en tid av ett år. Hälften av de ordinarie ledamöterna väljes för en tid
av två år.
Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av ordföranden.
Styrelsen utser inom sig två personer, som var för sig tecknar föreningens namn.
Styrelsen äger, till det antal den själv bestämmer, till sig adjungera enskilda medlemmar för särskilda göromål om och när så erfordras.
Styrelsen skall årligen avhålla minst två protokollförda sammanträden.
§ 5 Räkenskapsår
Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 6 Valberedning
Vid årsmötet skall för en tid av ett år utses en valberedning om tre personer, varav
en sammankallande.
Styrelsen äger att såsom kontaktman låta adjungera en av sina ordinarie ledamöter
till valberedningen.
§ 7 Revision
Vid årsmötet skall för en tid av ett år väljas två ordinarie revisorer jämte två revisorssuppleanter. Det åligger revisorerna att efter avslutad revision avge berättelse över
densamma samt att på grundval härav yttra sig i frågan om ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen.
Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet till revisorerna översända räkenskaper, styrelseprotokoll jämte övriga för revisionens fullgörande erforderliga handlingar.

§ 8 Sammanträden
Sällskapets medlemmar sammanträder till årsmöte före maj månads utgång.
Härutöver kan föreningsmöte och andra sammankomster anordnas.
Sällskapet sammanträder på styrelsens kallelse. Kallelse sker skriftligen och tillställes
alla medlemmar. Kallelse till års- och föreningsmöte utsändes senast tre veckor före
sammanträdesdagen.
Vid kallelse till årsmöte bilägges verksamhetsberättelse.
Om minst en femtedel av sällskapets medlemmar skriftligen hos styrelsen begär att
denna skall låta kalla sällskapet till föreningsmöte för dryftande av någon speciell
fråga (eller speciella frågor), skall styrelsen kalla till föreningsmöte med angivande av
vilken fråga (eller vilka frågor), som avses bli föremål för behandling. På dylikt
föreningsmöte får beslut fattas endast i fråga (frågor) för vilken (vilka) mötet utlysts.
Diskussion i andra frågor må dock förekomma.
Enskild medlem, som önskar väcka motion i viss fråga till årsmötet, skall senast
14 dagar före årsmötet till styrelsen inkomma med sådan motion.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

fastställande av föredragningslista
val av ordförande jämte sekreterare för årsmötet
fråga om mötets behöriga utlysande
fastställande av röstlängd
val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska förvaltningsberättelse
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
val av ordförande för sällskapet
val av minst två och högst tio ordinarie styrelseledamöter,
varav hälften för en tid av två år
val av högst fem styrelsesuppleanter
val av två ordinarie revisorer
val av två revisorssuppleanter
utseende av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
fastställande av årsavgift
förslag från styrelsen
förslag från enskilda medlemmar
övriga ärenden

§ 9 Röstning
Röstberättigad är envar som erlagt den av närmast föregående årsmöte fastställda
årsavgiften.
Röstning sker öppet; vid personval dock, om så påyrkas, med slutna sedlar.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Röstberättigad medlem äger rätt att såsom ombud för annan, icke närvarande
röstberättigad medlem och med skriftlig fullmakt för denne, rösta i stadge- och
personfrågor m m, dock endast som ombud för en sådan medlem.

§ 10

Utträde
Medlem som trots påminnelse under två på varandra följande år underlåtit att
erlägga fastställda medlemsavgifter, kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet.
Fråga om uteslutning av medlem, som på ett eller annat sätt motarbetat eller
skadat sällskapets syften, ändamål eller verksamhet, kan på initiativ av enskild
medlem eller av styrelse upptagas till provning av styrelsen och av denna
avgöras.
Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall meddela detta till styrelsen.
Erlagda avgifter liksom penninggåvor och dylikt återbetalas ej.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan framställas av styrelsen likaväl som av
enskild medlem. Förslagen skall vara skriftliga. Förslag av enskild medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före utlyst årsmöte. Sådant förslag skall,
tillsammans med styrelsens yttrande över detsamma, föredragas på årsmötet.
Beslutad stadgeändring skall, för att vinna giltighet, bekräftas vid närmast påföljande års- eller föreningsmöte.
Beslut, liksom bekräftelse, om stadgeändring skall fattas med 2/3 majoritet bland
de närvarande röstberättigade medlemmarna.
§ 12 Upplösning av sällskapet
Beslut om upplösning av sällskapet skall fattas vid års- eller föreningsmöte och,
för att vinna giltighet, bekräftas av därpå närmast följande årsmöte.
Vid bägge dessa tillfällen skall föredragningslista utsändas till varje medlem av
sällskapet i anslutning till kallelsen. För bindande beslut fordras vid bägge dessa
tillfällen minst 2/3 majoritet bland de närvarande röstberättigade medlemmarna.
I händelse av sällskapets upplösning skall arkiv och samtliga handlingar, liksom
övriga tillgångar, överlåtas till Riksarkivet.
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