Stadgar för Evandersällskapet
Antagna vid Allmänt möte 2014-10-25 i anslutning till sällskapets 10-års jubileum.

§ 1
Evandersällskapets syfte är att
•

Främja intresset för och förståelsen av Per-Gunnar Evanders författarskap.

•

Samla och förteckna skrifter av och om Per Gunnar Evander och arbeta för att hans verk skall
finnas tillgängliga samt stödja utgivandet av skrifter om Evanders författarskap.

•

Tillhandahålla aktuell information om sällskapets verksamhet på dess hemsida.
§ 2

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 3
Medlem är enskild person, institution eller sammanslutning som erlagt av årsmötet fastställd
årsavgift. Författaren är hedersledamot i sällskapet.
§ 4
Sällskapet har sitt säte i Norrköping.
§ 5
Sällskapets styrelse består av minst 7 ledamöter och kan utökas med 2 suppleanter. Årsmötet
väljer ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter. Ordförande väljs för en tid av
ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Suppleanternas mandattid utgör ett år.
Suppleanterna har vidare såväl närvarorätt som förslagsrätt vid styrelsens sammanträden och
har rösträtt vid ordinarie ledamots förhinder. Omedelbart efter årsmötet utser styrelsen inom
sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften
är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 6
Sällskapets firma tecknas var för sig av skattmästaren och ytterligare en person som styrelsen
inom sig utser.
§ 7
Årsmötet skall hållas senast under april månad varje år.

§ 8
Kallelse skall utgå senast tre veckor före årsmötet. Motioner inlämnas skriftligt till styrelsen
senast två veckor före årsmötet.
§ 9
Årsmötet utser för ett år i sänder två revisorer, vilka skall granska styrelsens förvaltning.
§ 10
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Fråga om årsmötet behörigen kallats
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Föredragning av styrelsens årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
och revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av sällskapets resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för nästa verksamhetsår
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 5
Val av två revisorer
Val av valberedning på tre personer, varav en sammankallande
Information inför nästa verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
Motioner från medlemmar
Övriga frågor
§ 11

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmötet samt extra allmänt möte tidigast tre
månader därefter.
§ 12
Beslut om sällskapets upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten.
§ 13
Om sällskapet upplöses skall eventuella tillgångar överlämnas till någon institution eller
förening med ett syfte likartat med sällskapets eget.

