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§1 Namn, ändamål och verksamhet
a. Namnet är ”Föreningen Gamla Halmstad”.
b. Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden.
c. Föreningens ändamål är att bevara och synliggöra minnen från Halmstad
samt att sprida kunskap om, och skapa intresse för Halmstads historia.
d. Föreningen publicerar en årsbok och bedriver annan verksamhet i linje med dess ändamål”.
§2 Medlemskap
a. Medlemskap i föreningen är öppet för alla med ett intresse för Halmstad och dess historia.
b. Stödjande medlemskap innebär att betala en avgift utan krav på motprestationer från föreningen.
c. Medlemsavgift samt avgift för stödjande medlem beslutas av ordinarie årsmöte. Portokostnad för årsboken
tillkommer vid sidan om medlemsavgiften.
d. En person som gjort extra stora eller viktiga insatser för föreningen kan efter förslag från styrelsen
av årsmötet utses till hedersmedlem i Föreningen Gamla Halmstad. Då erhålls livslångt gratis
medlemskap.

§3 Organisation och arbetsformer
a. Föreningen Gamla Halmstads högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse samt fastställer
medlemsavgifter. Mellan årsmötena utgör styrelsen föreningens beslutande organ med uppgift att verkställa
av årsmötet fattade beslut, utöva kontroll över föreningens ekonomi samt leda och fördela arbetet inom
föreningen. Styrelsen har till uppgift att förbereda årsmötet samt agera i de frågor som berör föreningens
verksamhet. Styrelsen förvaltar Föreningen Gamla Halmstads tillgångar.
b. Styrelsen består av ordförande och minst sex övriga ledamöter, som väljs på årsmöte. Mandattiden är ett år.
Styrelsen fördelar uppdrag utöver ordförande bland ledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga
ledamöter är kallade och minst hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs majoritetsbeslut av
styrelsens närvarande ledamöter. Vid omröstning inom styrelsen har ordföranden utslagsröst. Röstning får
inte ske genom ombud.
c. Ordföranden kallar styrelsen som sammanträder vid minst fyra tillfällen per år. Dagordning sänds till
ledamöterna inför mötena. Protokoll förs av mötessekreterare och justeras av mötesordförande samt
arkiveras. I brådskande fall kan ordförande besluta att ett ärende skall avgöras genom telefonmöte, e-post
eller motsvarande. Även för sådana möten gäller krav enligt ovan på protokollföring.
d. Styrelsen kan genom beslut delegera uppgifter till enskilda ledamöter, arbetsutskott/grupper eller anställd
personal. Dessa rapporterar till styrelsen, som behåller ansvaret även för de uppgifter, som delegerats.
e. Varje årsmöte utser inför nästa årsmöte en valberedning med uppgift att ta fram förslag på kandidater till de
uppdrag, som årsmötet fördelar. Valberedningen består av tre personer, varav en utses som sammankallande.
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt.

§4 Ekonomisk administration
a. Räkenskapsåret sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni nästföljande år.
b. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande räkenskaper samt för förvaltningen av dess kapital. Styrelsen skall
utse minst två personer som var och en har rätt att teckna föreningens firma.
c. Årsmötet utser för en mandattid på ett år revisor och ersättare för denna för att granska styrelsens förvaltning
och föreningens räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
d. Styrelsen skall senast en månad före årsmötet lämna bokslut och nödvändig dokumentation till revisorerna.

e. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet lämna revisionsberättelse samt till- eller avstyrkan om
styrelsens ansvarsfrihet.

§5 Årsmöte
a. Ordinarie årsmöte hålls senast i oktober.
b. Kallelse skall skickas skriftligt eller på annat sätt till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingarna skall samtidigt finnas tillgängliga.
c. Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen. Om revisor eller minst 10% av medlemmarna skriftligen
begär att ett extra årsmöte skall hållas, skall styrelsen besluta om detta. Kallelse till extra årsmöte skall ske på
samma sätt som till ordinarie årsmöte. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till extra årsmöte då villkoren i
§5 c är uppfyllda, får medlem, som begärt ett extra årsmöte utfärda kallelse i enlighet med §5 b. För extra
årsmöte gäller i övrigt regelverket enligt §5 i dessa stadgar.
d. Årsmötet består av föreningens medlemmar och stödjande medlemmar. Alla har förslags-, yttrande- och
rösträtt. Rösträtt kan inte utövas via fullmakt. Styrelseledamöterna har inte rösträtt i frågor som rör
ansvarsfrihet för styrelsen.
e. Årsmötesbeslut fattas öppet med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning, som då skall vara öppen.
Enkel majoritet gäller med undantag för ändring av stadgar eller beslut om föreningens upphörande (se §6
respektive 7). Vid lika röstetal avgör lotten.
f. Motion till årsmöte kan väckas av alla medlemmar. Motionen skall vara insänd senast åtta veckor före
årsmötet. Styrelsen skall inför årsmötet ha behandlat och tagit ställning till motionerna.
g. Beslut på årsmöte får bara fattas angående frågor som är upptagna i kallelsens dagordning.
h. Följande punkter skall ingå i dagordningen för ett ordinarie årsmöte
▪ Mötets stadgeenliga utlysande
▪ Val av årsmötesfunktionärer
▪ Fastställande av dagordning
▪ Årsredovisning
▪ Revisionsberättelse
▪ Ansvarsfrihet för styrelsen
▪ Beslut om antal styrelseledamöter
▪ Val av ordförande, styrelseledamöter och övriga funktionärer inför nästa verksamhetsår
▪ Budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
▪ Fastställande av medlemsavgift
▪ Behandling av i förväg inkomna motioner
▪ Övriga frågor
i. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställda eller motsvarande
inom föreningen får inte väljas till ledamot i styrelse eller till revisor.
j. Protokoll skall föras vid årsmöte och justeras av årsmötets ordförande samt av två därtill utsedda
justeringsmän.

§6 Ändring av stadgar
a. Ändring av stadgar kräver beslut med minst 2/3-majoritet och kan endast beslutas på ordinarie årsmöte.
§7 Upplösning
a. Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas med minst 2/3-majoritet efter förslag från styrelsen på
två efter varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningens tillgångar skall i sådant fall tillfalla en offentlig
verksamhet som värnar om Halmstads historia. Mötet beslutar på vilket sätt detta bäst kan ske.

