LIVRUSTKAMMARENS VÄNNER/FRIENDS OF THE ROYAL ARMOURY
Stadgar antagna vid bildandet av föreningen den 15 maj 2001.
§1

Föreningens firma är Livrustkammarens Vänner/Friends of the Royal Armoury.
Säte: Stockholm.

§2

ÄNDAMÅL
Föreningen har till uppgift att stimulera, fördjupa och bredda kunskapen om den
svenska historien och Livrustkammarens samlingar och verksamhet. Genom
medlemsavgifter och olika former av aktiviteter skall föreningen också tillföra
ekonomiska bidrag till Livrustkammarens verksamhet.

§3

MEDLEMSKAP
Såväl enskild som juridisk person kan inträda som medlem i föreningen.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Föreningens styrelse kan utnämna hedersledamöter.

§4

EKONOMI
Föreningen skall utöver medlemsavgifter och intäkter genom verksamhet kunna
mottaga penningmedel, värdepapper och annan fast eller lös egendom som
anslås, skänks eller testamenteras.

§5

ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas senast den 30 april.
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall delges medlemmarna senast två
veckor före mötet genom brev eller liknande.
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller då minst en tiondedel av
medlemmarna så påfordrar.
Röstberättigad vid årsmöte eller extra föreningsmöte är närvarande medlem som
erlagt medlemsavgift senast 10 dagar före mötet. Såväl enskild medlem som
företagsmedlem har vardera en röst.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§6

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande behandlas:
1. val av ordförande att leda mötet samt val av sekreterare
2. fråga om årsmötets behöriga utlysande
3. val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
4. styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas
berättelse
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5. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
6. fastställande av antal medlemmar i styrelsen
7. val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar
8. val av revisorer
9. val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant
10. fastställande av medlemsavgifter
11. eventuella övriga ärenden.
§7

STYRELSE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad.
Styrelsen väljs av årsmötet för två år åt gången och skall bestå av ordförande
jämte minst 6 och högst 14 ledamöter.
Livrustkammarens chef är självskriven ledamot.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare samt
eventuellt andra funktioner inom styrelsen.
Styrelsen kan adjungera medlemmar samt tillsätta utskott.
Styrelsen skall ha minst två möten per verksamhetsår och sammanträder på
kallelse av ordförande eller vid dennes förfall av vice ordförande. Styrelse är
beslutsför när minst en tredjedel av ledamöterna, dock minst fem, är närvarande,
varav ordförande är en.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden förs beslutsprotokoll.
Styrelsen skall fastställa budget och verksamhetsplan samt upprätta
årsberättelse, resultatredovisning och balansräkning.

§8

FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening.

§9

RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 10

REVISION
Granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall företas
av två av årsmötet valda ekonomikunniga.
Revisionens granskning skall vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till
styrelsen före februari månads utgång.
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§ 11

STADGEÄNDRING
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs att två
tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om beslutet.

§ 12

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För föreningens upplösning krävs beslut vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa
sammanträden skall förflyta en tid av minst två månader.
För beslut om föreningens upplösning fordras att två tredjedelar av närvarande
medlemmar är eniga om beslutet. Upplöses föreningen tillfaller föreningens
samtliga tillgångar Livrustkammaren.
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