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Stadgar för Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner
Antagna av Vadstena-Akademiens vänners församling den 15 augusti 1998, godkända
av Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademiens styrelse den 9 september 1998.
Reviderade vid Vadstena-Akademiens Vänners årsmöte 2010-08-08 och vid årsmötet 2014-08-02.
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner.

§2

Föreningens syfte
Föreningens syfte som ideell förening är
- att stödja Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien, i fortsättningen benämnd
Akademien, genom ekonomiska bidrag och genom att sprida information om
Akademiens verksamhet samt
- att som ett led i den stödjande verksamheten förvalta för specificerade ändamål
inrättade fonder.
Kommentar: Föreningen handhar för närvarande Vadstena-Akademiens Vänners fond
till Ingrid Maria Rappes minne. Ytterligare fonder kan tillkomma genom donationer
eller efter beslut av styrelsen.

§3

Medlemskap
Medlem i föreningen är den som inbetalat av årsmötet fastställd medlemsavgift samt
den som erlagt avgift för ständigt medlemskap dvs. tio gånger den för kalenderåret
fastställda medlemsavgiften.

§4

Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§5

Medlemsavgift och bidrag
Medlemsavgifter och bidrag förvaltas av föreningen. Medlemsavgiften för innevarande
år skall vara betald före utgången av juni.

§6

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra medlemsmöte eller styrelsen. Styrelsen beslutar inom
ramen för sina åliggande.

§7

Styrelsen
Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst fyra högst sex övriga
ledamöter. Ordföranden utses vid årsmötet för tiden fram till påföljande årsmöte.
Årsmötet utser varje år hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år.
Valet av ledamöter förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre
ledamöter. Vid styrelsesammanträdena förs protokoll, som justeras av ordföranden och
en inom styrelsen utsedd ledamot.
Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning inom
styrelsen sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
ordföranden.
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§8

Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att
1) verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten,
2) verkställa av årsmötet eller av extra medlemsmöte fattade beslut,
3) inom sig utse vice ordförande om så anses motiverat,
4) handha och ansvara för föreningens och fondernas medel,
5) använda influtna avgifter och bidrag till täckande av kostnader för Akademiens
verksamhet för vilka bidrag inte i annan ordning kan erhållas.
Det närmare ändamål för vilket föreningens medel får disponeras fastställs
av årsmötet på förslag av styrelsen, som samrått med Akademien.
6) senast under andra hälften av april till medlemmarna sända ut Akademiens
program så snart detta fastställts,
7) efter samråd med Akademiens kansli förbereda de ärenden som ska behandlas vid
årsmötet,
8) senast den 1 juni till revisorerna överlämna förslag till verksamhetsberättelse samt
balans- och resultaträkningar med till hörande noter.

§9

Revision
För granskning av styrelsens förvaltning, föreningens räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar utses två revisorer varav en ekonom (om möjligt auktoriserad eller godkänd revisor) och två ersättare varav en
ekonom
(om möjligt auktoriserad eller godkänd revisor).
§ 10

Årsmöte
Årsmötet ska hållas under juli eller augusti inom Akademiens operasäsong.
Kallelse till årsmötet sänds till medlemmarna senast tre månader före årsmötet med
angivande av tid och plats för årsmötet. Motioner och övriga medlemsförslag ska
vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

§ 11

Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls på kallelse av styrelsen eller om minst tio av föreningens
medlemmar begär det.

§ 12

Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2) Upprättande av röstlängd.
3) Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
4) Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll.
5) Föredragning av verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar för
föreningen.
6) Föredragning av revisionsberättelse för föreningen.
7) Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föreningen.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9)
10)
11)
12)
13)

Beslut om styrelsens förslag angående användningen av medel, som står till
föreningens förfogande.
Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen, se § 7.
Val av ordförande, kassör och sekreterare, se § 7.
Val av övriga styrelseledamöter, se § 7.
Val av revisorer och ersättare, se § 9.
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14)
15)
16)
17)

Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en utses till sammankallande.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.
Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.

§ 13

Rösträtt
Vid årsmöte och extra medlemsmöte äger medlem, som betalat årsavgift för året, och
ständig medlem rösträtt. Röstning genom ombud får ej förekomma.

§ 14

Omröstning
Omröstning ska ske öppet. Omröstning som berör personval ska ske med slutna
valsedlar, om så begärs. Beslut på årsmöte respektive extra medlemsmöte fattas med
enkel majoritet.

§ 15

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 16

Utträde
Medlem som under två räkenskapsår inte erlagt medlemsavgift trots påminnelse ska
anses ha utträtt ur föreningen.

§ 17

Ändring av stadgarna
Akademiens styrelse ska beredas tillfälle att yttra sig över förslag till stadgeändring
innan det föreläggs medlemsmöte.
Ändring av stadgarna kräver beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav
ett ska vara årsmöte.

§ 18

Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas
- av årsmötet i det fall att Akademien upphört eller
- av två på varandra följande medlemsmöten varav det sista ska vara årsmötet.
Medlemsavgifter och fondmedel, som inte förbrukats och för vilka inte särskilda
villkor finns fastlagda i statuterna för fonderna, ska utdelas som resestipendier till en
eller flera av de medverkande under något eller några av Akademiens senaste
verksamhetsår.
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