
STADGAR FÖR POPULÄRVETENSKAPLIGA
FÖRENINGEN I HÄRNÖSAND
Antagna vid föreningsmöte 7 oktober 1985.

§ 1
Föreningens firma utgör en regional avdelning av riks-
organisationen Föreningen för Populärvetenskap.

§ 2
Föreningens ändamål är att främja och stödja populärve-
tenskap i Härnösand med omnejd genom att:

• sprida information om populärvetenskapliga aktiviteter.

• stimulera och erbjuda ett utökat utbud av populärveten-

skaplig verksamhet av god kvalité (föreläsningar,

seminarier, kurser, utställningar, studiecirklar, studie-

verksamhet).

• hålla kontakt med riksföreningen och lokala organisatio-

ner med folkbildningsforskning.

§ 3
Medlem kan var och en bli som är beredd att stödja för-
eningens syfte.

§ 4
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet.
Beslut av föreningsmötet, som ej gäller stadgeändring
eller föreningens upplösning, fattas med en enkel majori-
tet. Föreningsmöte inkallas av styrelsen på eget initiativ
eller på begäran av minst 10 föreningsmedlemmar.
Kallelse till föreningsmöte jämte föredragningslista skall
utgå minst 14 dagar i förväg. Ett av föreningsmötena är
årsmötet.



§ 5
Föreningens löpande verksamhet förvaltas av en
styrelse av fem ledamöter utsedda av föreningsmötet. I
föreningens styrelse skall finnas ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen beslutar själv om sina arbetsformer. Styrel-
sen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna
är närvarande.

§ 6
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den
eller de personer styrelsen utsett.

§ 7
Föreningens räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

§ 8
Den som önskar ta upp ett ärende på årsmötet skall
anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före års-
mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
• styrelsens verksamhetsberättelse.
• bokslut.
• revisionsberättelse.
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• fastställande av medlemsavgift.
• val av ordförande.
• val av övriga ledamöter av styrelsen.
• val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
• val av valberedning.
• fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte.



§ 9
Stadgeändring beslutas av årsmötet. Ändringsförslag
måste utsändas tillsammans med kallelse. För ändring
av stadgan krävs 2/3 majoritet. Stadgeändring skall
godkännas av Föreningen för Populärvetenskap.

§ 10
Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet. För
upplösning fordras 2/3 majoritet. Om föreningen upplö-
ses skall årsmötet samtidigt besluta att eventuella
behållna tillgångar skall tillfalla ändamål som ligger i
linje med föreningens ändamål.


