Stadgar
för Huddinge Frimärksklubb

§1 Ändamål
Huddinge Frimärksklubb är en ideell förening med ändamål att främja samlandet av filatelistiskt material
och att tillvarata medlemmarnas filatelistiska intressen. Detta kan tex ske genom bytesverksamhet,
auktioner och utställningar.
§2 Medlemskap
Klubben är öppen för alla ärliga och reella samlare av filatelistiskt material. Klubben har en
senioravdelning och en junioravdelning. Junioravdelningen följer Sveriges Frimärksungdoms (Sfu)
normalstadgar för klubbar.
Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen utse person som gjort sig förtjänt därav.
Medlem som visar sig ovärdig medlemskap i klubben kan uteslutas av en enhällig styrelse. Sådant beslut
kan dock upphävas av årsmötet med två tredjedels majoritet. Då medlemskap upphör äger medlem ej rätt
till del av klubbens eventuella tillgångar.
Medlemmar inom samma familj som bor på samma adress betalar familjemedlemskap, en avgift som
fastställes i samband med vanlig medlemsavgift.
Varje medlem ska ha sitt specifika medlemsnummer.
§3 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§4 Budget och medlemsavgift
Budget och medlemsavgift för nästkommande kalenderår fastställs på extra möte i november. Avgiften
skall vara betald den 15 februari. Medlem som ej betalt årsavgiften anses ha utträtt ur klubben.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§5 Styrelse
Styrelsen skall leda klubbens verksamhet så att i punkt 1 angivna syften främjas, verkställa årsmötets
fattade beslut och under gemensamt ansvar handha klubbens ekonomiska angelägenheter.
Styrelsen utses av årsmötet för en period av två år och skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter
och tre suppleanter.
Ordförande och två ledamöter väljes ena året och de övriga två ledamöterna väljes andra året.
Suppleanterna väljes på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år i sänder.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutmässig då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet.
Vid lika röstetal avgör ordföranden.
§6 Förvaltning
Styrelsen skall till årsmötet avge verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse med räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari påföljande år.
§7 Revision
Två revisorer och en suppleant väljes av årsmötet för tiden till och med nästa årsmötet.
Revisorerna skall granska klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse på
årsmötet.
§8 Valberedning
En valberedning bestående av tre ledamöter väljes av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte.
Sammankallande väljes särskilt.
Valberedningens namnförslag skall sändas ut i samband med kallelsen till årsmötet.
§9 Möten
Klubben håller årsmöte i mars månad. Extra möte hålles i november och då styrelsen så anser nödvändigt.

Kallelse med förslag till dagordning kan ske antingen genom brev eller notis i klubbtidningen Taggen och
skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§10 Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1
Val av ordförande för mötet
2
Val av sekreterare vid mötet
3
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera
årsmötets protokoll
4
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
5
Revisorernas berättelse
6
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
7
Val av styrelse
8
Val av revisorer
9
Val av valberedning
10
Övriga ärenden
§11 Stadgarna
För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet på två av varandra följande möten, varav ett skall vara
årsmöte.
§12 Klubbens upplösning
För klubbens upplösning fordras att beslut med minst ¾ röstövervikt fattas vid årsmöte.
Eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.
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