STADGAR för Sällskapet

antagna vid ordinarie vårsammanträde 2009
§ 1. Ändamål
Sällskapet. som har sitt säte i Härnösand, har till ändamål att befrämja och tillvarataga sådana frågor och intressen. som kan lända Härnösand och
dess invånare till glädje och gagn samt att bereda sina medlemmar tillfälle till samvaro under kamratliga och trivsamma former.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av män, som uppnått 40 års ålder och är födda i Härnösand eller under huvudsakligaste delen av sin levnad varit bosatta
där, dock minst 25 år.
Varje medlem har rätt att vid inval föreslå högst två personer, som fyller de ovan angivna kraven.
Sådant förslag skall vara skriftligen ingivet till styrelsen senast en månad före ordinarie sammanträde, och upptaga personnummer och alla övriga
data, som kan vara av betydelse i sammanhanget.
Med ledning av ingivna förslag upprättar styrelsen en invalslista.
Inval av ny medlem sker vid ordinarie sammanträde, där minst 30 medlemmar är närvarande, och skall företagas med slutna sedlar. För inval
fordras ett röstetal motsvarande minst två tredjedelar av vid sammanträdet närvarande medlemmar. Avrundning uppåt eller nedåt sker enligt
gängse regler. De tillgängliga medlemsplatserna tilldelas, i fallande röstetalsskala, dem som uppnått två tredjedels majoritet. Ej invald föreslagen
måste, för att komma i fråga, åter skriftligen föreslås senast en månad före ett ordinarie sammanträde.
Medlem skall till sällskapet erlägga en årsavgift, vars storlek bestämmes vid ordinarie vårsammanträde att gälla från och med nästföljande
kalenderår. Den som ej under två år på varandra följande år erlagt avgift, ehuru han därå blivit krävd, anses ha utträtt ur sällskapet.
Därav särskilt förtjänta kan genom enhälligt beslut vid ordinarie sammanträde kallas till hedersledamöter. Hedersledamot har rösträtt men är
befriad från årsavgift.
Antalet medlemmar - hedersledamöter oräknade
- får vid en och samma tidpunkt icke överstiga 100. Vid ett och samma tillfälle får ej mer än 10 nya medlemmar inväljas.

§ 3 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av vald styrelse, bestående av fem ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare,
skattmästare och klubbmästare) samt två suppleanter.
Ordförande väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter väljs för en tid av två år med val av två ledamöter varje år (första året, 2010, väljs två
ledamöter på ett år). Ordförande väljes av Sällskapet, övriga funktionärer utser styrelsen själv inom sig.
Suppleanter väljs för en tid av ett år.
§ 4.Sammanträden
Sällskapet samlas varje vår och höst till ordinarie sammanträde å tid, som av styrelsen bestämmes. Extra sammanträde kan hållas så ofta styrelsen
därtill kallar.
Kallelse till sammanträde utfärdas av styrelsen senast fjorton dagar före sammanträdet.
Vid ordinarie vårsammanträde skall styrelsen avlämna redogörelse för sällskapets verksamhet under senast gångna kalenderår. Vid nämnda
sammanträde skall kassaredogörelse och revisionsberättelse företes och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas.
Vid ordinarie höstsammanträde utses styrelseledamöter och suppleanter för följande kalenderår samt två revisorer och två revisorssuppleanter för
löpande år.
§ 5. Beslut
Val och beslut avgörs - med undantag för inval av nya medlemmar varom stadgas i § 2 – genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal i fråga om
beslut fäller ordföranden utslaget. Vid lika röstetal vid val avgör lotten. Alla frågor, inval av nya medlemmar undantaget, avgörs genom öppen
omröstning, såvida icke sluten begäres.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet eniga.
§ 6. Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen insändas till styrelsen minst en månad före sammanträde. Beslut om stadgeändring fattas å
ordinarie sammanträde.
§ 7. Upplösning
Fråga om sällskapets upplösning kan endast behandlas på ordinarie sammanträde.
Upplöses sällskapet överlämnas eventuella tillgångar till något ändamål, som står i överensstämmelse med sällskapets syften.

