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Stadgar för Litteraturens vänner i Skåne 
 
§ 1 Föreningens ändamål 
Föreningen med organisationsnummer 845002-4057 är en ideell förening med 
säte i Malmö. Föreningen skall genom föredrag och liknande sammankomster 
sprida kunskap om litteratur och övrig kultur.  
 
§ 2 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen erhålls genom inbetalning av årsavgiften. 
Medlemskap varar så länge avgift betalas. Styrelsen har rätt att utse 
hedersledamot av föreningen. Föreningens månadsmöten är öppna även för ej 
medlemmar, vilka då betalar en entréavgift utöver ordinarie kostnad. 
 
§ 3 Årsavgift 
Årsmötet föreslår och beslutar om årsavgiftens storlek. 
 
§ 4 Styrelse 
Föreningen ska ledas av en styrelse vars uppgift är att företräda föreningen och 
ansvara för verksamheten och ekonomin. 
Styrelsen skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter samt två, högst fyra 
suppleanter. Valbar är varje registrerad medlem. 
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet på ett år i taget.  
Övriga ledamöter och suppleanter väljs i normalfallet på två år av årsmötet, 
hälften vid varje årsmöte.  
Vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuellt övriga funktioner utses 
inom styrelsen.  
Styrelsen äger rätt att adjungera medlemmar i styrelsearbetet. 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om 
röstningen inom styrelsen medför lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 5 Firmateckning 
Föreningen tecknas av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren, två i 
förening.  
Föreningens bank-och postgirokonto tecknas av föreningens ordförande och 
kassör var för sig. 
 
§ 6 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.  
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§ 7 Årsredovisning 
Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsårets slut överlämna en 
årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
till revisorn. 
 
§ 8 Revisorer 
En revisor och en revisorssuppleant skall utses av ordinarie årsmöte. Revisorn 
har att granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens 
förvaltning. 
Revisorn skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse som skall 
redovisas på ordinarie årsmöte. 
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en månad efter det att 
styrelsen överlämnat årsredovisningen till revisorn. 
 
§ 9 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas 
senast sex månader efter räkenskapsårets slut. 
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller när minst 10 % 
av medlemmarna skriftligen begär detta hos styrelsen. 
Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall skickas ut senast 14 dagar före 
årsmötet. Årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga på årsmötet, publiceras på 
hemsidan och kan beställas från sekreteraren senast två veckor före mötet. 
 
§ 10 Dagordning vid årsmötet 
 1. Mötets öppnande 
 2. Val av årsmötesordförande 
 3. Val av årsmötessekreterare 
 4. Val av person som jämte årsmötesordförande skall justera  
      årsmötesprotokollet. 
 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna. 
 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning. 
 7. Framläggande av revisorns berättelse. 
 8. Framläggande av resultat- och balansräkning. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Val av styrelseordförande. 
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
12. Val av revisor och revisorssuppleant. 
13. Val av valberedning. 
14. Ärende som inkommit för behandling på årsmötet. 
16. Årsmötets avslutande. 
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§ 11 Motioner till årsmötet 
Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat på årsmötet skall skriftligt 
anmäla detta till styrelsen senast en månad före årsmötet. 
 
§ 12 Rösträtt på årsmötet 
Alla närvarande medlemmar på årsmötet har rösträtt och har en röst. 
 
§13 Beslut på årsmötet 
Omröstningar på årsmötet skall ske öppet och med enkel majoritet. Sluten 
omröstning kan dock begäras av medlem. 
Årsmötets mening är den som fått mer än hälften av de angivna rösterna, eller 
vid lika röstetal den mening som mötesordföranden biträder. 
 
§ 14 Ändringar av föreningens stadgar 
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall godkännas av två på varandra 
följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 
 
§ 15 Upplösning av föreningen 
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande 
årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 
 
Om föreningen upplöses skall tillgångarna hanteras enligt förslag av styrelsen 
och beslut av årsmötet.  
     
       

       
Dessa stadgar är reviderade och godkända vid Årsmöte den 18 mars 2020 och 
Extra Årsmöte den .  

       
       
      
        
 


