Stadgar för Nyköpings Humanistiska förbund
§ 1 Nyköpings Humanistiska förbund är en ideell förening och utgör lokalavdelning av
Svenska Humanistiska förbundet.
§ 2 Förbundet har till syfte att – i enlighet med Svenska Humanistiska förbundets stadgar –
lokalt verka för den humanistiska bildningen. I detta syfte anordnar förbundet
sammankomster med föredrag och diskussioner samt studieresor m.m.
§ 3 Medlem av förbundet är envar, som erlägger av årsmötet fastställd årsavgift.
Medlem av annan lokalförening samt anhörig till medlem må deltaga i förbundets
sammankomster men äger ej rösträtt vid årsmöte eller extra möte.
§ 4 Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och minst
fyra övriga ledamöter. Val sker vid årsmöte för en tid av ett år i sänder.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då göromålen så fordrar eller då minst tre
av dess ledamöter gör framställning härom för angivet ändamål.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden.
§ 5 Styrelsen åligger
att handha föreningens verksamhet i enlighet med i § 2 angivet syfte,
att under gemensamt ansvar föra föreningens räkenskaper samt förvalta dess tillgångar,
att föra matrikel över medlemmarna,
att årligen upprätta och till årsmötet avlämna verksamhetsberättelse med
räkenskapssammandrag, för sist förflutna verksamhetsår,
att förbereda och avgiva förslag i de ärenden i övrigt, som skall föreläggas årsmötet,
att fullgöra förbundets åligganden i egenskap av lokalavdelning gentemot Svenska
Humanistiska förbundet och att utse delegerad jämte suppleant för denna i Svenska
Humanistiska förbundet,
att i övrigt bevaka förbundets intressen och företräda förbundet utåt i alla sammanhang

Förbundets firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.
Ordföranden, sekreteraren och skattmästaren utgör styrelsens arbetsutskott.
§ 6 Vid årsmötet utser förbundet två revisorer jämte en revisorssuppleant, vilka skall granska
räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt häröver avge berättelse till årsmötet.
§ 7 Vid årsmötet utser förbundet en valberedningskommitté, bestående av tre ledamöter, som
vid kommande årsmöte skall avge förslag i förekommande val.
§ 8 Förbundets verksamhet omfattar kalenderår. Förbundets räkenskaper och styrelsens
verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 1 februari. Revisionsberättelsen
skall senast den 1 mars vara styrelsen tillhanda.
§ 9 Årsmöte hålles årligen före mars månads utgång.
Kallelse sker skriftligen till medlemmarna minst 8 dagar i förväg.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga, om årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning.
2. Val av ordförande vid årsmötet.
3. Val av sekreterare vid årsmötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte fungerande ordförande justera årsmötets protokoll.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Ev. förslag, som framförts av styrelsen eller medlem.
9. Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret.
10. Fastställelse av årsavgift.
11. Val av ordförande.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
14. Val av valberedningskommitté.

§ 10 Medlem är berättigad få fråga hänskjuten till prövning på årsmötet, om han/hon gjort
skriftlig framställning härom hos styrelsen senast den 15 februari.
Styrelsen skall i sådant ärende alltid avge yttrande och förslag.
§ 11 Extra möte hålles, om styrelsen anser så påkallat, eller om minst 15 medlemmar för visst
eller vissa angivna ändamål gör skriftlig framställning till styrelsen därom. I det senare fallet
skall extra möte hållas senast en månad efter det framställningen inkommit.
Kallelse sker som till årsmöte.
På extra möte får inte förekomma andra ärenden än som angetts i kallelsen.
§ 12 Årsmöte och extra möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som efter kallelse i
stadgeenlig ordning infunnit sig.
Styrelsen är beslutsmässig, om minst halva antalet ledamöter, ordföranden inräknad, är
All omröstning sker öppet, om ej sluten sådan begäres för visst fall.
Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor om ändring av dessa stadgar eller om
förbundets upplösning, för vilka fall särskilda regler gäller. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder utom vid val, då lotten avgör.
Röstning genom fullmakt får ej ske.
§ 13 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut, fattat med minst tå tredjedels
majoritet på två med minst en månads mellanrum på varandra följande möten, varav ett
§ 14 Beslut om förbundets upplösning skall fattas i samma ordning som anges i § 13.
§ 15 I händelse av förbundets upplösning skall dess behållna tillgångar enligt sista årsmötets
beslut överlämnas till ändamål som ligger i linje med förbundets syfte.

