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Styrelsen

FORSLAG 2OI9-LI-28

Stadgar
för Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Fastställda vid årsmötet i Stockholm den XX januara 2020

§ 1. Sättskapets uppgifter

Sällskapet stiftades den 12 mars 2003 och är en allmännyttig ideell forening med säte i
Stockholm. Dess uppgift ar att i olika former dokumentera, främja och sprida kunskap om
Roland Svenssons konsfirärskap i ord och bild samt om hans person och de miljöer han
skildrat i och utanftir Sverige. Detta ska ske genom medlemmamas samvaro och utflykter
med foredrag om Roland Svensson och hans verk. Vidare ska Sällskapet stimulera studier av

hans konst och ftirfattarskap, verka ft)r dokumentation av hans verk, i synnerhet av

originalarbeten i privat och offentligägo, samt frlimja utgivandet av såväl tryckta som otryckta
arbeten. Sällskapet ska även verka för en permanent utställning eller samling som belyser
hans konstnärskap och dokumentation om Stockholms skärgård och andra övärldar.

Sällskapet äger och ft)rvaltar byggnader, inventarier m.m. for att bedriva musei- och
utställningsverksamhet och annan därmed ftirenlig verksamhet på arrenderad del av fastighet
intill Ramsmora ångbåtsbryggupå Möj a.

§ 2. Medlemskap

Medlem av Sällskapet är en enskild person, institution eller sammanslutning som erlägger av

årsmötet fastställd avgift .

Medlemskategorier är hedersmedlemmar och kallade medlemmar, som är ständiga
medlemmar och befriade från medlemsavgifter samt medlemmar och stödjande medlemmar.
Även de senare två kategorierna kan ha ständigt medlemskap enligt särskilda regler beslutade
vid årsmöte. Äkta makar eller sammanboende erlägger tillsammans en och en halv årsavgift.
Person under 25 ärbetalar halv arsavgift. Medlem, som trots upprepade påminnelser inte
betalar sin medlemsavgift under innevarande år, anses ha lämnat Sällskapet.

§ 3. Styrelse

Sammansrittning

För Sällskapet ska finnas en styrelse som löpande handhar Sällskapets angelägenheter.

Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och tvä Q) suppleanter.
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Val

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden for ledamot är två (2) är och ft)r suppleant

ett (1) år. Om en helt ny styrelse väljs på ordinarie årsmöte ska tre (3) ledamöter väljas på

ett (1) år. Övriga ledamöter ska väljas på två (2) är.

Årsmötet utser ordft)rande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig
själv. Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterarqkassör och ansvarig ftir
museiverksamheten samt den eller de som har attestriitt.

Styrelsen utser arbetsgrupper ftr olika uppdrag som t.ex. redaktionskommittd, museigrupp,

utställningsgrupp och arkivgrupp. Medlemmar utanfiir styrelsen kan ingå i sådana

tidsbegränsade uppdrag.

Kallelse till sammantrcide

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 14 dagar ft)re
sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på
sammanträdet. Suppleantema ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och de

ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är ftrhindrad attnäwara, ska genast

meddela detta till ordftiranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i
ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att
näwara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

B es lut/tirhet, protokoll

Styrelsen är beslutft)r när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses

behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet. Som
styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av ordfiiranden, förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom
lottning. En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie
styrelseledamöter är överens om beslutet.

Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan
reservation ska anmälas före sammanträdets slut. Protokoll ska ftiras över de ärenden där
styrelsen har faltat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter
och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anftirda
reservationer. Protokollet ska justeras av ordftiranden eller av annan ledamot som har lett
sammanträdet i stället ft)r ordforande.

S ty rels e, fr)rv al t n i n g

Styrelsen ska:

1. främja och sprida kunskap Roland Svenssons konstnärs- och ft)rfattarskap,
2. forvalta och utveckla Sällskapets tillgångar,
3. ftira redovisning över Sällskapets räikenskaper,
4. fora forteckning över Sällskapets medlemmar samt konst och inventarier i museet, och
5. årligen till ordinarie årsmötet avge ft)rvaltningsberättelse över Sällskapets verksamhet
och ekonomi samt
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6. svara ftir att vid ft)reningsmöte fattade beslut genomftirs.

Firmatecknare är Sällskapets ordftlrande och av den styrelsen utser gemensamt eller var fiir
sig.

§ 4. Räkenskapsår

Sällskapets riikenskapsår omfattar tiden den 1 november till och med den 31 oktober.

§ 5. Valberedning

På årsmötet utses valberedning på tre (3) personer med uppgift att inft)r val framlägga

namnft)rslag for arsmötet. En (1) av dessa tre (3) utses av årsmötet till sammankallande.

Valberedningens ftirslag ska fiireligga i skriftlig form och delas ut vid årsmötet.

§ 6. Revision

För granskning av styrelsens ftirvaltning ska medlemmarna på ordinarie årsmöte utse två
(2) revisorer ft)r en period av högst tre (3) år med överlappande mandatperioder och en (1)
suppleant ftir ett (1) år.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka ftire ordinarie stämma.

§ 7. Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska årligen hållas i anslutning till Roland Svenssons ftidelsedag den 18

januari på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte. Det ska ske genom skriftlig kallelse till medlemmarna.
Kallelse ska ske senast tre (3) veckor ft)re stämman. I kallelsen ska anges tid och plats ftir
årsmötet, vilka ärenden som ska fiirekomma på stämman.

Styrelsen ska även se till att andrameddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas
kännedom genom skriftligt meddelande.

Motioner

En medlem kan genom motion väcka ftirslag rörande Sällskapets verksamhet. En motion,
som ska behandlas på ordinarie årsmöte, ska vara styrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor
ft)re årsmötet.

Styrelsen ska bereda och yttra sig över de motioner som kommit in och hålla dem

tillgängliga ftir medlemmarna.
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Dagordning vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Yal av protokollförare för mötet

5. Val av två justerare, som också ska vara rösträknare, att tillsammans med
ordförande justera protokollet

6. Fastställande av dagordning

7 Styrelsens och revisorernas berättelser

8. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gängna räkenskapsåret

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året

1 1. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

12. Yal av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

13. Val av revisorer och suppleant

14. Fräga om val av valberedning

15. Årsavgiftens storlek

16. Eventuell fråga om stadgeändring

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Vid extra möte ska ärendena under punkt 1,2,3,4,5, 6 och 11 behandlas.

Beslut vid årsmötet

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

Justering av protokoll och utskick till medlemmarna

Protokollet från årsmötet ska justeras och siindas ut till medlemmarna senast fyra (4) veckor
efter stiimman.

§ 8. Stadgeändring

Förslag till ändring av Sällskapets stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem
senast den 1 december. Sådant ft)rslag ska behandlas av styrelsen en månad före arsmötet.

Styrelsen ska, tillsammans med kallelse till årsmötet, delge medlemmama ftirslaget till
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stadgeåindring och till ftirslaget bifogas ett yttrande. Stadgeändring kan beslutas av årsmötet
med två tredjedels (213) majoritet sedan frågan behandlats på angivet sätt.

§ 9. Extra möte

Styrelsen kan kalla till extra möte antingen på eget initiativ eller om en femtedel av
medlemmama skriftligen begär detta. Kallelse till sådant möte ska utgå senast tre (3) veckor i
forväg och ange vilka ärenden som ska behandlas.

§ 10. Upplösning av Sällskapet

Fråga om Sällskapets upplösning ska behandlas av årsmötet och ska vara upptagen på av
styrelsen utsänd dagordning. Om detta möte med tre f ärdedels majoritet beslutar om
upplösning ska kallelse till Extra möte ft)r denna fråga inom en månad utgå till
medlemmarna. Om forslaget även på detta möte antas av minst tre fiärdedelar av de

niirvarande iir S ällskapet upplöst.

Den sista styrelsen genomfor därefter Sällskapets aweckling enligt eget gottfinnande med
beaktande av de riktlinjer for hanteringen av Sällskapets tillgangar som framftirts vid sista
medlemsmötet. Den principiella inriktningen ska dock varaattbyggnader och inventarier,
konstverk och liknande ftiremål överlåimnas till institution t.ex. museum samt att pekuniära

tillgangartillftirs i forsta hand samma institution och placeras i en fond, dels ftir ftiremålens
skötsel, dels till stipendier om medlen iir betydande.

Dessa stadgar har antagrts vid årsmötet den XX januari 2020.


