STADGAR FÖR ARKIVFÖRBUND SYDOST
Fastställda vid årsmöte 2013-03-14

ARKIVFÖRBUND SYDOST är en
intresseförening för arkivbildare i Blekinge och
Kronobergs län.

Frivilligt utträde eller uteslutning medför
ingen rätt att återfå betald årsavgift eller
annan insats.

§ 1. Namn
Förbundets namn är Arkivförbund sydost.

§ 6. Styrelsen
Styrelsen är förbundets verkställande organ.
Styrelsen ska bestå av femton ledamöter med
fem ersättare. Styrelsens mandattid är ett år
räknat från ordinarie årsmöte.

§ 2. Säte
Förbundets styrelse har sitt säte i Växjö .
§ 3. Ändamål
Organisationen ska ta tillvara medlemmarnas
intressen i arkivfrågor genom att:
3.1 verka för att arkiv i länen bevaras, vårdas och hålls
tillgängliga för allmänhet, utbildning och forskning
3.2 fungera som nätverk för utbyte av kunskap och
information i arkivfrågor inom länen
3.3 förmedla kontakter och samarbete med arkiv och andra
arkivorganisationer utanför länen

Valberedningen föreslår ledamöter till
styrelsen. Ledamöterna ska representera
medlemmarna både när det gäller sektor och
geografisk spridning.
6.1 Årsmötet väljer en av styrelseledamöterna till ordförande
resp vice ordförande, de ska representera varsitt län (§
8.15).
6.2 Styrelsen utser sekreterare och kassaförvaltare

3.4 arbeta aktivt för samverkan med kulturarvs- och

6.3 Styrelsen utser för varje sammanträde inom sig
justeringsperson att jämte ordföranden justera
protokollet.

3.5 sprida kännedom om regionens olika arkiv och deras
inriktning, omfång och uppbyggnad

6.4 Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och
kassaförvaltaren utgör styrelsens presidium och har rätt
teckna förbundets firma var för sig.

utbildningsorganisationer i regionen

3.6 ordna kurser och konferenser inom området

6.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På
begäran av tre styrelseledamöter är ordföranden skyldig
att senast inom tre veckor sammankalla styrelsen.

§ 4. Medlemskap
Organisationen är öppen för kommuner, arkiv, 6.6 Varje ledamot i styrelsen har en röst. Vid lika röstetal har
institutioner, företag och andra arkivbildare
ordföranden utslagsröst.
samt för övriga intressenter i Blekinge och
6.7 Sekreteraren respektive kassaförvaltaren har endast
Kronobergs län. Inträde i förbundet beviljas
yttranderätt och förslagsrätt i styrelsen, om de inte
av styrelsen efter skriftlig ansökan.
samtidigt är av årsmötet utsedda styrelseledamöter eller
Medlemskap ger rätt till förbundets hela
ersättare.
service men innebär också skyldighet att följa
6.8 Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper och då utse
dessa stadgar.
deltagare som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen.

De som inte är medlemmar har rätt att delta i
utbildningar och få del av material på de
villkor som styrelsen beslutar.
§ 5. Utträde
Utträde ur förbundet ska anmälas skriftligt
och träder i kraft tre månader efter utgången
av den månad anmälan inkom till styrelsen.
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter
gentemot förbundets eller som motarbetar
dess syfte eller i övrigt skadar dess
verksamhet må uteslutas av årsmötet.

§ 7. Årsmötet allmänt
Årsmötet är förbundets högsta beslutande
organ
7.1 Förbundets årsmöte ska hållas varje år före mars månads
utgång.
7.2 Extra årsmöte ska hållas om en tredjedel av
medlemmarna begär det och ett oförutsett ärende av
betydande vikt för förbundets existens eller förmåga att
uppfylla sitt syfte kräver det.
7.3 Styrelseordföranden ansvarar för kallelse till årsmöte och
extra årsmöte. Kallelsen ska skickas till medlemmarna
senast tre veckor före mötet ifråga.
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§ 9. Protokoll
Vid sammanträde med årsmöte och styrelse
ska protokoll föras. Av protokollet ska framgå
7.5 Medlem eller företrädare för medlem har rätt att närvara
vilka medlemmar/företrädare som varit
vid årsmötet med full yttranderätt, förslagsrätt och rätt att
delta i omröstningar och beslut.
närvarande.
7.4 Medlem har rätt att sända en företrädare till årsmötet.

7.6 Vid omröstning gäller principen: en företrädare, en röst.
Vid lika röstetal har ordföranden för årsmötet utslagsröst.
Vid personval ska dock lotten fälla utslaget vid lika
röstetal. Samtliga personval ska ske med sluten
omröstning.
7.7 Beslut fattas med absolut majoritet.
7.8 Medlem har rätt att sända motioner till årsmötet.
Motioner ska ha kommit in till ordföranden senast fyra
veckor före årsmötet.

§ 8. Årsmötet, innehåll
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

§ 10. Räkenskaper och revision
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är
kalenderåret.
Förbundets verksamhet och räkenskaper ska
granskas av två revisorer som jämte två
personliga revisorssuppleanter utses av
årsmötet (§ 8.12) på ett år. Revisorerna utser
inom sig sammankallande.
Årsberättelse samt resultat- och balansräkning
ska av styrelsen överlämnas till revisorerna
senast en månad före ordinarie årsmöte.

8.1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
8.2 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att
jämte årsmötets ordförande justera protokollet
8.3 Årsmötets behöriga utlysande
8.4 Föredragning av årsberättelsen
8.5 Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
8.6 Föredragning av revisionsberättelsen
8.7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8.8 Fastställande av årsavgift för medlemmar
8.9 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhetsåret
8.10 Val av ordförande och vice ordförande för det
kommande verksamhetsåret
8.11 Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret
8.12 Utseende av två revisorer jämte personliga revisorsersättare för det kommande verksamhetsåret
8.13 Utseende av valberedning om tre personer
8.14 Fastställande av datum för nästa årsmöte
8.15 Beslut om arvode
8.16 Behandling av inkomna motioner
8.17 Övriga frågor

§ 11. Årsavgift
Från och med året efter inträdesåret ska
medlem betala årsavgift som fastställs av
årsmötet (§ 8.8).
§ 12. Stadgeändring
Beslut som rör ändring av dessa stadgar fattas
av årsmötet. Beslutet måste tas med 3/4
majoritet för att vara giltigt.
Beslutet ska dessutom ha fattats vid två på
varandra följande årsmöten, varav det ena
måste vara ett ordinarie årsmöte.
§ 13. Likvidation mm
Beslut rörande förbundets uppgående i annan
organisation eller likvidation av förbundet
fattas av årsmötet. Beslutet måste tas med 3/4
majoritet för att vara giltigt. Beslutet ska
dessutom ha fattats vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten.
Vid likvidation av förbundet ska tillgångarna
återgå till medlemmarna.

