
Stadgar för Jamtlis Gynnare  Gällande från 20 maj 2003  

 

§ 1 

Föreningens ändamål är  

- att stödja Jämtlands läns museums / Jamtlis verksamhet 

- att medverka i denna, för att levandegöra gångna tiders kultur och historia och  

- att föra kunskap i hantverk och slöjd vidare till nya generationer.  

 

§ 2 

Medlemskap i Jamtlis Gynnare kan erhållas av den som vill arbeta för föreningens syften. 

 

Organisationer och företag kan erhålla medlemskap som stödjande medlemmar. 

 

§ 3 

Ordinarie årsmöte skall hållas senast 30 april. Kallelse sker senast 14 dagar före mötet genom 

brev till medlemmarna eller annons i länets tidningar.  

 

Extra årsmöte hålles då styrelsen finner lämpligt  eller då minst 50 medlemmar så påkallar. 

 

§ 4 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två justerare 

3. Fastställande av röstlängd och dagordning 

4. Fråga om mötet utlysts i laga ordning.  

5. Styrelsens årsredovisning inkl. resultat- och balansräkning 

6. Styrelsens berättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet 

9. Fastställande av årsavgifter 

10. Fastställande av antal ledamöter 

11. Val av ordförande i styrelsen på ett år 

12. Val av ledamöter i styrelsen på två år 

13. Val av två revisorer jämte suppleant på ett år 

14. Val av valberedning, på ett år, bestående av tre personer, varav en utses av Jämtlands 

läns museum 

15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt andra styrelseförslag  

16. Ärenden som medlem senast en vecka före mötet skriftligen hos styrelsen föreslagit 

till behandling 

17. Övriga frågor 

 

§ 5 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och det antal 

ledamöter som årsmötet fastställer. En ledamot utses på förslag från Jämtlands läns museum.  

 

Därutöver är landsantikvarien självskriven ledamot.  

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt, inom eller utom sig, de 

övriga funktionärer som anses behövas.  

 



Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.  

 

Styrelsen utser erforderliga arbetsgrupper samt fastställer mål för deras arbete.  

 

§ 6 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

Till ordinarie årsmöte avger styrelsen årsredovisning, som består av resultat- och 

balansräkning samt styrelseberättelse, över föreningens verksamhet under föregående år.  

 

Årsredovisningen skall senast den 31 mars överlämnas till revisorerna. 

 

§ 7  

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årsmötet utse två revisorer och 

en revisorssuppleant för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Revisorerna skall avge en 

berättelse över granskningen till ordinarie årsmöte.  

 

§ 8 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.  

 

§ 9 

Beslut om upplösning av Jamtlis Gynnare skall fattas vid två på varandra följande ordinarie 

årsmöten, och skall vid båda tillfällena biträdas av 2/3 av de närvarande röstberättigade 

medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Stiftelsen Jämtlands 

läns museum.  

 

 

Stadgarna antogs vid årsstämman 1987-04-29 och har ändrats genom beslut vid 

ordinarie stämma 1995-04-25 och extra stämma 1995-05-23 samt genom beslut vid 

ordinarie stämma 1997-04-14 och extra stämma 1997-04-23.  

Senaste ändring av dessa stadgar gjordes vid ordinarie årsmöte 2003-03-13 och extra 

årsmöte 2003-05-20.  


