
Stadgar för Solna Frimärkssamlarförening 

 

(Antagna på sammanträden den 12/12 1950 och 10/1 1951 samt reviderade i januari 1984, februari 

1985 och september 1989) 

 

§ 1. Ändamål 

 

Solna Frimärkssamlarförening stiftades den 14 november 1950 och har till ändamål att vidmakthålla 

och utbreda intresse för frimärkssamlandet. Sammanträden, byten, cirkulationsverksamhet, 

auktioner, föredrag etc. är exempel på meddel att fullgöra detta ändamål. 

 

§ 2. Medlemsskap 

 

Till medlemmar kan antagas envar aktad person, även juniorer. Ansökan om inträde bör ske på 

särskild blankett, som tillhandahålles av föreningen. Styrelsen prövar inkomna ansökningar. Inval 

göres av föreningen. Önskar medlem utträda ur föreningen bör detta anmälas skriftligen till 

styrelsen. 

 

§ 3. Avgifter 

 

Stadgeenlig medlemsavgift erlägges före den första oktober. Nytillträdande medlem skall erlägga 

medlemsavgift senast en månad efter beviljat inträde. Medlem som invalts efter första december, 

betalar halv avgift för löpande säsong. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

 

§ 4. Styrelse och revisorer 

 

Styrelsen som talar och svarar på föreningens vägnar, har sitt säte i Solna och utgöres av sju 

ledamöter jämte två suppleanter. Revisorerna är två med en suppleant. 

 

Ordförande väljes direkt på årsmötet, för en tid av ett år 

3 ledamöter väljes på två år 

2 suppleanter väljes på ett år 

2 revisorer samt en revisorssuppleant väljes på ett år 

 

Styrelsen konstituerar si själv enligt följande: Vice ordf., sekr. och kassör. 

 

Cirkulationsföreståndaren utses av styrelsen för ett år i taget och av tekniska skäl sker detta under 

april – juni månad. Befattningen räknas från den 1/7 t.o.m. 30/6 nästkommande år. 

 

§ 5. Styrelsemöten 

 

Styrelsen kallas till möten av ordföranden eller om denne är förhindrad, av vice ordföranden. Annan 

styrelsemedlem äger rätt att hos ordföranden begära styrelsens sammankallande för behandling av 

visst ärende. Styrelsen äger rätt fatta beslut, då minst halva antalet ledamöter är närvarande och om 

besluten är eniga. Vid möte skall protokoll föras.  

 

§ 6. Föreningsmöten 

 

Ordinarie föreningsmöte hålles i regel två gånger i månaden med undantag för juni, juli och augusti. 

Mellan två möten måste minst en vecka förflyta. Vanligtvis möten andra och fjärde tisdagen i varje 

månad. Vid minst ett möte skall protokoll föras. 

 

Årsmöte hålles före september månads utgång. Därvid skall följande ärenden föredragas: 

 



1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Fastställand att årsmötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll 

5. Val av ordf. och sekr. för mötet 

6. Föredragning av 

a) Styrelsens årsberättelse 

b) Kassörens rapport 

c) Revisorernas berättelse 

7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Stadgeändringar 

9. Beslut av medlemsavgift och medlemsorgan 

10. Beslut om styrelseersättning 

11. Val av styrelsemedlemmar för kommande år: 

a) Ordförande för en tid av ett år 

b) 3 medlemmar på två år 

c) 2 suppleanter för en tid av ett år 

d) 2 revisorer samt en revisorsuppleant på ett år 

12. Behandling av inkomna frågor 

13. Val av valberedningskommitté 

14. Event. Övriga frågor 

15. Avslutning 

 

Protokoll skall föras. 

 

Meddelande om mötet sker i föreningsorganet eller genom personlig kallelse – till årsmötet dock 

senast sju dagar före mötet. Varje närvarande medlem äger utöva rösträtt och äger en röst. Röstning 

medelst fullmakt är tillåten endast vid beslut om föreningens upplösning. Fullmakt skall vara 

utställd på viss person. Omröstning sker öppen, därest sluten sådan icke begäres. Då absolut 

majoritet ej är föreskriven, skall vid sluten röstning en röstsedel oöppnad undantagas för att fälla 

utslag i händelse av lika röstetal. Vid val av revisorer och revisorsuppleant, ävensom vid röstning 

om ansvarsfrihet för styrelsen eller någon av dess ledamöter äger styrelsemedlem icke deltaga. 

Därest annorledes icke finnes föreskrivet i dessa stadgar, skall beslut fattas med enkel majoritet. 

 

§ 7. Räkenskapsår 

 

Föreningens revisorer skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till 

årsmötet avgiva berättelse för föregående räkenskapsår, som omfattar tiden 1 juli – 30 juni. 

 

§ 8. Föreningsorgan 

 

Föreningens organ skall vara en filatelistisk betonad tidskrift. 

 

§ 9. Stadgeändringar 

 

Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligt ingivas till styrelsen. Inlämnat stadgeändrings-

förslag framlägges för föreningen med till- eller avstyrkan. Framlagt förslag skall, för dess 

antagande, biträdas av minst 2/3 av de röstande. Meddelande om förslag till stadgeändring skall 

delgivas medlemmarna genom personlig kallelse senast sju dagar före mötet. 

 

§ 10. Föreningens upplösning 

 

Förslag om föreningens upplösning skall avgivas skriftligen till styrelsen. Förslaget framlägges icke 

för föreningen, om det inte vid styrelsemötet biträtts av minst 2/3 av samtliga styrelseledamöter. 



Särskilt meddelande om förslagets prövning på ordinarie möte skall tillsändas varje medlem med 

angivande av orsaken till det väckta förslaget jämte styrelsens yttrande därutöver. För beslut om 

föreningens upplösning erfordras minst ¾ röstmajoritet på två på varandra följande ordinarie möten, 

mellan vilka minst fjorton (14) dagar skall ha förflutit. Då förslag om föreningens upplösning 

förekommer, skall meddelande lämnas på samma sätt som är föreskrivet för ändringar av stadgarna. 

 

§ 11. Disposition av tillgångar 

 

Vid föreningens upplösning äger kvarvarande medlemmar rätt att kooperativt disponera föreningens 

tillgångar, varvid varje inbetald årsavgift gäller som en andel, varför medlems rätt progressivt ökar 

med antalet medlemsår. Juniors andel räknas som seniors. Erlagd halv årsavgift räknas icke. Om 

tillvägagångssättet vid skiftet av tillgångarna beslutar föreningen. 

 

 


