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     Stadgar 

§ 1. 

Organisationens namn är Skövde Idrottshistoriska Sällskap, ideell förening. 

§ 2.   

Skövde Idrottshistoriska Sällskap har till syfte att dokumentera, främja och samordna 

skövdeidrottens historia. 

§ 3.   

Skövde Idrottshistoriska Sällskap har sitt säte i Skövde. 

§ 4.   

Medlemskap erhåller de som anmäler intresse och betalar av årsmötet fastställd årsavgift. 

Såväl fysiska som juridiska personer(föreningar eller företag) kan vara medlemmar. Vid 

årsmöte och liknande, skall den som representerar juridisk person kunna styrka detta genom 

att uppvisa fullmakt.  

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen meddela detta till styrelsen och anses 

därefter omedelbart ha lämnat Sällskapet. Inbetald årsavgift återbetalas inte.  

 

Medlem som inte betalat sin årsavgift under två år anses ha lämnat Sällskapet. 

Medlem kan uteslutas ur Sällskapet om vederbörande har 

- motarbetat Sällskapets verksamhet eller verksamhetsidé 

- uppenbarligen skadat Sällskapets intressen. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

§ 5.  

Skövde Idrottshistoriska Sällskaps verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och 

med den 1 januari till och med den 31 december. 

§ 6.   

Skövde Idrottshistoriska Sällskap tar ut en årlig medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek 

beslutas av årsmötet. 

§ 7.   

Skövde Idrottshistoriska Sällskap äger rätt att ta emot gåvor. 

 

 



§ 8.   

Skövde Idrottshistoriska Sällskaps styrelse består av en ordförande och högst sex(6)      

ordinarie ledamöter och högst tre(3) personer som suppleanter. 

Årsmötet utser styrelsen, tillika Sällskapets ordförande. Styrelsen utser inom sig vice 

ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger därutöver rätt att till sig adjungera 

ledamöter. 

Styrelsen är beslutför när minst fyra(4) av dess ordinarie ledamöter deltar(gäller vid styrelse 

om sju(7) personer, vid styrelse om fem(5) personer krävs deltagande om minst tre(3) 

personer.  

Vid lika röstetal gäller den mening som fungerande ordförande företräder. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.  

Sällskapets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

§ 9.  

Styrelsen genomför minst 6-8 sammanträden per år. Alla sammanträden skall protokollföras. 

En protokolljusterare utses vid alla sammanträden att jämte ordföranden justera protokollet. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

- se till att Sällskapets stadgar och bindande regler följs 

- verkställa av årsmötet fattade beslut 

- utveckla, marknadsföra och visa upp museet för Skövdes innevånare och andra intressenter 

- planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet 

- ansvara för och förvalta Sällskapets ekonomi 

- överlämna räkenskaperna till revisorerna enligt § 10 

- förbereda och genomföra årsmöte 

   § 10. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Sällskapets årsmötes- och styrelseprotokoll, 

räkenskaper och övriga handlingar. Sällskapets årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda 

senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och 

räkenskaper för verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 

dagar före årsmötet. 

§ 11.  

Extra årsmöte med Sällskapet hålls när styrelsen så finner angeläget eller när minst 1/3-del av 

Sällskapets medlemmar skriftligen begär detta. När styrelsen mottagit en skriftlig begäran om 

extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från 

tidpunkten för erhållen begäran. I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som inför 

ordinarie årsmöte. 



§ 12.  

Två revisorer utses årligen på ordinarie årsmöte, liksom två revisorssuppleanter. 

§ 13.  

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse meddelas senast två veckor före 

årsmötet.  

Kallelse jämte dagordning för årsmötet skall senast två veckor före mötet kungöras i 

lokalpressen och på Sällskapets hemsida. 

Möteshandlingar finns tillgängliga på Sällskapets hemsida två veckor innan årsmötet. 

Medlem kan till årsmötet framlägga motion, som lämnas till styrelsen senast en månad före 

årsmötet. 

Beslut vid årsmöte avgörs genom enkel majoritet, om ej annat framgår av dessa stadgar. 

Varje medlem äger en röst, vid lika röstetal avgör lotten. 

§ 14.  

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Öppnande och upprop 

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.  Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte ordföranden justera 

                        protokollet 

4.  Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt 

5.  Fastställande av föredragningslista 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse  

7.  Styrelsens förvaltningsberättelse – årsredovisning/bokslut och styrelsens förslag 

                       med anledning av resultatet 

8.  Revisionsberättelse 

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

10.  Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 

11.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande  

                       verksamhetsår 

12.  Eventuella motioner från medlemmar eller propositioner från styrelsen 

13. Val av Sällskapets tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

14.  Val av halva antalet ledamöter i styrelse för en tid av två år 

15. Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 

17.  Val av valberedning för en tid av ett år, bestående av minst två och högst tre  

                       personer, varav en utses som sammankallande 

18.  Val av ombud till WIS årsmöte 



19.  Övriga ärenden 

20. Avslutning 

§ 15.  

För stadgeändring krävs ett årsmötesbeslut med 2/3-dels majoritet. 

§ 16.  

För upplösning av Sällskapet krävs beslut med 2/3-dels majoritet vid två ordinarie på 

varandra följande årsmöten. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrift om användning 

av förefintliga tillgångar och samlingar. 

 

Skövde den 2019-03-21 

 


