Stadgar för
Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län
Antagna vid möte 1983 03 24, 1987 03 17 samt ändrade på årsmöte 2009 02 25.

l.Namn

Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län är en ideell sammanslutning av enskilda personer.
2. Ändamål
Föreningens ändamål är att väcka och främja intresset för lokalhistoria.
Detta sker genom föreläsningar, kurser, studiebesök och utgivande av skrifter.
3. Verksamhetsområde
Verksamhetsområdet är Örebro län.
4. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som är intresserade av lokalhistoria och betalar den av årsmötet
för det innevarande året fastställda medlemsavgiften.
Styrelsen kan utse hedersmedlemmar. Hedersmedlem betalar ingen avgift.
5. Styrelsen
Styrelsens säte är Örebro.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och åtta
ledamöter. Ordföranden utses av årsmötet på ett år. Av de övriga ledamöterna väljs fyra varje
år på två år.
Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen utser högst två styrelseledamöter att var för sig teckna föreningens firma.
Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Styrelsen sammanträder vid behov dock minst en gång per kalenderhalvår.
6. Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och en ersättare på ett år. Revisorerna avger varje år en
revisionsberättelse till årsmötet.
7. Valberedning
Årsmötet utser en valberedning för ett år bestående av högst tre ledamöter varav en
sammankallande.

8. Räkenskapsår
Kalenderår är räkenskapsår. Styrelsen upprättar en verksamhets- och ekonomisk berättelse.
9. Medlemsmöten

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte som skall hållas senast i mars. Extra medlemsmöte
kan vid behov inkallas av styrelsen eller revisorerna. Kallelse till årsmöte eller extra
medlemsmöte sker senast två veckor före mötet.

10. Dagordning för årsmötet
l. Mötets öppnande, val av mötesordförande och mötessekreterare samt två justerare.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Behandling av verksamhetsberättelse.
4. Behandling av revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet.
6. Beslut om medlemsavgift.
7. Val av ordförande.
8. Val av fyra styrelseledamöter
9. Val av två revisorer och en ersättare.

10. Val av valberedning
11. Av styrelsen lämnade förslag.
12. Av medlemmarna lämnade förslag
13. Mötets avslutning
11. Beslutsordning
Beslut vid årsmöte eller extra medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Föreningens
ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

12. Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall lämnas skriftligen till styrelsen. Beslut om ändring
tas enligt punkt elva.

13. Upphörande
Om verksamheten upphör skall föreningen upplösas och beslut fattas av ett extra
medlemsmöte om tillgångarnas användning och om handlingarnas placering på en
arkivinstitution.
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