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Stadgar för Råå Museiförening 
Antagna vid årsmöte 970318 och höstmöte 971030.  
Ändring 4 § 000323 
 
§ 1 Föreningens namn 
 
Föreningen är en ideell förening och dess namn är Råå Museiförening. 
 
§ 2 Säte 
 
Föreningens säte är Råå där om möjligt föreningsmöte skall hållas. 
 
§ 3 Ändamål 
 
Föreningens ändamål är att bedriva museal verksamhet med inriktning på fiske och 
sjöfart och därvid förvalta och vårda museets samlingar. 
Samlingarna skall hållas tillgängliga för museets medlemmar och för allmänheten på 
tider, som styrelsen beslutar. 

§ 4 Medlemskap 
 
Medlem är envar person, som är intresserad av museets verksamhet och som erlagt 
medlemsavgift. 
Medlemskap är årligt. 
Ständigt medlemskap som är tecknat före år 2001 gäller. 
Årsmötet utser hedersmedlem efter förslag av styrelsen. 
 
§ 5 Medlemsavgift 
 
Årsmötet beslutar om medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. 
Hedersmedlem är befriad från att betala medlemsavgift. 
 
§ 6 Verksamhetsår 
 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
§ 7 Ordinarie årsmöte 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
a) Årsmöte skall hållas årligen senast under mars månad 
b) Kallelse till årsmöte skall sändas till varje medlem och kungöras i en lokal 
    dagstidning senast två veckor före årsmötets hållande. Kallelse, som sänds 
    till medlemmarna, skall uppta dagordningen för årsmötet. 
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c) Varje medlem äger en röst 
d) Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt 
e) Om inget annat anges i stadgarna avgörs ärenden genom enkel majoritet. Vid lika 
     röstetal avgör lotten. 
f) Omröstning sker öppet. Val skall dock äga rum genom sluten omröstning om en 
    tredjedel av de närvarande medlemmarna begär det. 
g) Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma 
  1.Val av ordförande för årsmötet 
  2.Val av sekreterare för årsmötet 
  3.Val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att jämte ordföranden justera årsmötes-     
       protokollet 
  4.Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
  5.Föredragning av styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret 
  6.Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret 
  7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  8.Val av ordförande 
  9.Val av styrelseledamöter och suppleanter 
10.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
11.Val av valberedning 
12.Fastställande av medlemsavgifter  
13.Behandling av ärenden som hänskjutits av styrelsen 
14.Behandling av ärenden som väckts av enskild medlem.  
     För att sådant ärende skall upptas på årsmötet skall medlemmen anmäla ärendet                
     skriftligen till styrelsen före januari månads utgång. 
 
§ 8 Styrelsen 
 
Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall bestå av nio ordinarie ledamöter 
och två suppleanter. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen. 
Styrelsens ordförande väljs för en tid av två år. 
Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs 
vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga vid udda årtal. 
Suppleanterna väljs för en tid av två år varav en väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal 
och den andre vid udda årtal. 
Styrelsen skall inom sig vid konstituerande sammanträde fördela styrelsens olika funk- 
tioner. 
Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden och minst två 
ledamöter. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. 
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 9 Firmateckning 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller efter delegation av styrelsen antingen av två 
styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan person. 
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§ 10 Revisorer 
 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. 
 
§ 11 Valberedning 
 
Valberedning skall bestå av tre ledamöter, varav en skall vara styrelseledamot, samt en 
suppleant. En av ledamöterna skall av årsmötet väljas till valberedningens ordförande. 
Valberedningen väljs för en tid av ett år. 
 
§ 12 Extra årsmöte 
 
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller en tiondel av före- 
ningens medlemmar begär det. Sådan framställan skall göras skriftligen och innehålla 
skälen för begäran. 
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar kalla till 
sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med dagordning till extra 
årsmöte skall sändas till varje medlem senast två veckor före årsmötets hållande. 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den/de som gjort framställan 
utfärda kallelse till extra årsmöte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse skall 
utfärdas senast en månad efter det att styrelsen erhöll begäran om extra årsmöte. 
Kallelse med dagordning skall sändas till varje medlem senast två veckor före årsmötets 
hållande. Kostnaden bestrids av föreningen. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Dock får 
fyllnadsval till styrelsen förekomma. 
Rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte är desamma som vid ordinarie årsmöte. 
 
§ 13 Annat föreningsmöte 
 
Styrelsen kan kalla till annat föreningsmöte. 
 
§ 14 Stadgeändring 
 
Dessa stadgar kan ändras vid ett årsmöte. Ärendet skall framgå av kallelsen till årsmötet. 
För stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder 
förslaget. 
 
§ 15 Föreningens upplösning 
 
Fråga om föreningens upplösning skall behandlas vid två på varandra följande årsmöten, 
varav ett kan vara extra årsmöte. Beslut om upplösning blir giltigt om två tredjedelar av 
de vid respektive möte närvarande medlemmarna biträtt förslaget. Av kallelserna till 
årsmötena skall framgå att förslag om föreningens upplösning föreligger. Vid det andra 
av årsmötena skall beslut fattas om disposition av föreningens behållna tillgångar och 
samlingar. 


