Giltiga från och med den 7 maj 2003.
Godkända vid första omröstningen på årsmötet den 18 april 2002.
Godkända vid andra omröstningen på årsmötet den 7 maj 2003.
Ändrade vid andra omröstningen på årsmötet den 12 maj 2005.
Ändrade vid andra omröstningen på årsmötet den 13 mars 2008.

§1
Ändamål
§1.1
Svensk-Nederländska Föreningen i Göteborg har till ändamål, att samla nederländare bosatta i
västra Sverige samt svenskar med intresse för Nederländerna.
Föreningen syftar till:
- att främja kännedom om nederländsk forskning, industri, kultur och sport samt om det
- utbyte som finns mellan Sverige och Nederländerna på dessa områden
- att hos nyinflyttade nederländare främja kännedom om Göteborg och Västsverige.

§1.2
I samband med gemytliga sammankomster vill föreningen genom kulturellt utbyte,
studiebesök, föredrag, diskussioner och dylikt verka för de i §1.1 angivna syftena.
Alla skrivelser i samband med det ovan nämnda, såsom inbjudan, meddelanden och
information skall i princip vara tvåspråkiga.

§2
Medlemskap
§2.1
Föreningen är öppen för alla som stödjer dess målsättning och betalar medlemsavgift.
Anmälan om medlemskap lämnas till en styrelseledamot.

§2.2
Former för medlemskap: Hedersmedlemmar, ständiga medlemmar, årligen betalande
medlemmar eller årligen betalande företag.
-

Hedersmedlemskap erbjuds personer, som styrelsen tillskriver stora förtjänster. Dessa
betalar ingen avgift.

-

Ständiga medlemmar betalar en engångsavgift motsvarande tio årsavgifter. De
ständiga medlemmars avgifter skall fonderas. Endast ränteavkastningen från denna
fond får användas för bestridande av föreningens löpande utgifter.

-

Årligen betalande medlemmar erlägger en årsavgift, vars storlek bestämmes vid
årsmötet.

-

Årligen betalande företag erlägger en årsavgift, vars storlek bestämmes efter
överenskommelse med företagen. Företagens årsavgift skall dock ej understiga
SEK500.

§2.3
Årsavgifter erläggs inom en månad efter mottagandet av avi.

§3
Styrelse
§3.1
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som skall bestå av minst 4 ledamöter och
maximalt 6 ledamöter nämligen: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare,
lämpligen förstärkt med en klubbmästare och en PR-man.
Styrelsens sammanställning skall tydligt återspegla föreningens Svensk-Nederländska
identitet. En avvikande sammanställning av styrelsen kräver godkännande vid föreningens
årsmöte.
§3.2
Styrelsen väljes vid varje årsmöte (se §5) för en period av ett år (fram till nästa årsmöte).
Avgående ledamöter kan väljas om. Röstning sker genom handuppräckning, såvida inte
styrelsen eller minst 10 medlemmar kräver en sluten omröstning.
§3.3
Styrelsen har rätt att efter egen insikt under ett löpande föreningsår fylla en vakans om ingen
av övriga styrelseledamöter kan överta den vakanta funktionen.
§3.4
Styrelsen åligger att:
-

förbereda och utlysa föreningens sammanträden,

-

minst 10 dagar före ordinarie föreningsmöte till revisorerna överlämna föreningens
vederbörligen avslutade räkenskaper jämte styrelsens berättelse för det gångna
räkenskapsåret,

-

leda föreningens verksamhet,

-

utåt representera föreningen.

§4
Revision
§4.1
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret
§4.2
Revisorerna åligger att:
-

övervaka styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter,

-

genomgå de vid föreningens och styrelsens sammanträden förda protokollen,

-

revidera föreningens räkenskaper, samt

-

till föreningen avlämna revisionsberättelse, i vilken förslag läggs att ansvarsfrihet för
styrelsen till- eller avstyrkes.

§5
Föreningssammanträden
§5.1
Ordinarie föreningssammanträde, s.k. årsmöte, hålles en gång om året före utgången av april
månad.

§5.2
På ordinarie föreningssammanträde skall följande behandlas:
-

val av mötets ordförande

-

val av protokollförare

-

val av justeringsmän

-

föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

-

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det förvaltningsår styrelse- och
revisionsberättelserna avser.

-

val av följande funktionärer:
A. Styrelse:

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassaförvaltare
övriga ledamöter

B. Revisorer: 2 revisorer
C. Valberedning: 2 föreningsmedlemmar som ej är ledamot i styrelsen
-

årsavgift

-

fråga om teckningsrätten å föreningens vägnar

§5.3
I övrigt sammanträder föreningen, när styrelsen och/eller revisorerna så finner lämpligt eller
när minst 20 medlemmar så önskar.

§5.4
Föreningens sammanträde leds av föreningens ordförande och vid förfall inträder föreningens
vice ordförande i hans ställe. Skulle både ordförande och vice ordförande bli förhindrade att
närvara vid ett sammanträde, utser föreningen genom val ordförande för detta sammanträde.

§5.5
Kallelse till ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) samt extra föreningssammanträde
skall alltid vara tvåspråkig.

§5.6
Rösträtt vid föreningssammanträde tillkommer medlem, som fullgjort sina skyldigheter
gentemot föreningen.

§5.7
Omröstning sker med handuppräckning. Om minst 10 medlemmar så kräver, sker
omröstningen slutet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§5.8
Enskild föreningsmedlem, som på ordinarie föreningssammanträde önskar ta upp viss fråga
eller visst förslag till behandling skall informera styrelsen härom senast dagen före årsmötet.

§5.9
Medlem äger icke rättighet företräda eller genom fullmakt rösta för annan medlem.

§6
Föreningsstadgar
För ändring av föreningens stadgar erfordras att minst 51% av de närvarande medlemmarna
vid två på varandra följande föreningssammanträden (av vilka minst det ena skall vara
ordinarie) röstar för aktuellt förslag om ändring.

§7
Föreningsupplösning
§7.1
Styrelsen bör framlägga förslag om upplösning av föreningen, i det fall medlemsantalet
kommer att understiga 25 personer.
För att beslut om upplösning av föreningen skall kunna fattas erfordras att minst 51% av de
närvarande medlemmarna vid två på varandra följande föreningssammanträden (av vilka
minst det ena skall vara ordinarie) röstar för förslaget att upplösa föreningen.

§7.2
Föreningens eventuella tillgångar får vid upplösning av föreningen endast gå till välgörande
ändamål. Vid föreningssammanträde, där beslut fattats om upplösning av föreningen, skall
därför även beslut fattas om till vilket ändamål föreningens tillgångar skall användas.

