Förslag till stadgar för Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
§ 1. Föreningens namn och uppgift
Föreningens namn är Folkrörelsernas Arkivförbund (förbundet).
Förbundet har till uppgift att främja den enskilda sektorns arkiv.
§ 2. Medlemskap
Medlemmar i förbundet är de organisationer och institutioner som ingår i
Svenska Arkivförbundet och tillhört Folkrörelsernas Arkivförbund samt
omfattas av Folksams samlingsförsäkring för föreningsarkiv.
Medlem som önskar utträda ur förbundet ska anmäla detta skriftligt till
styrelsen. Utträde erhålls därefter vid kommande årsskifte.
§ 3. Avgift
De medlemmar som erlagt medlemsavgift till Svenska arkivförbundet
erhåller avgiftsfritt medlemskap i förbundet.
§ 4. Årsmöte
1. Årsmötet som kan vara ordinarie eller extra, är förbundets högsta
beslutande organ.
2. Årsmötets ombud utgörs av ombud vid Svenska
Arkivförbundets stämma som tidigare tillhört Folkrörelsernas
Arkivförbund.
3. Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad.
4. Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller om minst en
femtedel av medlemmarna begär det.
5. Varje medlem äger rätt att delta med ett ombud.
6. Vid röstning har varje ombud en röst. Styrelsens ledamöter har
dock inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Revisor har inte
rösträtt vid årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet av vid årsmötet närvarande
medlemmar
7. Kallelse ska skickas ut till medlemmarna senast en månad före
mötet.
8. Handlingar till årsmötet ska vara tillgängliga för ombud och
medlemmar senast en vecka före mötet.
9. Medlem som vill väcka förslag att behandlas vid årsmötet ska
skicka detta till styrelsen senast den 15 januari. Förslag att
behandlas vid extra årsmöte ska vara styrelsen tillhanda samtidigt
som begäran om inkallande av extra årsmöte.
§ 5. Frågor att behandla vid årsmötet
Följande frågor ska behandlas av ordinarie årsmöte:
1.Val av mötesordförande och mötessekreterare
2.Val av två justerare
3.Fastställande av röstlängd
4.Fråga om kallelse behörigen skett
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6.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.Val av styrelse
8.Val av en revisor
9.Val av valberedning
10.Av styrelsen väckt fråga
11.Av medlem väckt fråga
§ 6. Styrelse
Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsens uppgift är att verka i enlighet med
stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet fastställer.
Styrelsen som har sitt säte i Stockholm, handhar förbundets ledning och
är mellan förbundets årsmöten dess högsta beslutande organ.
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter varav minst en från Svenska
Arkivförbundets styrelse.
Mandattiden för styrelsen ska vara ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig
när samtliga ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Förbundets firma
tecknas förutom av styrelsen i sin helhet, av två ledamöter i förening.
§ 7. Arkivvårdare
Inom förbundet ska finnas arkivvårdare för förbundets arkivalier.
Arkivvårdare utses av styrelsen.
§ 8. Räkenskapsår och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Vid ordinarie årsmöte utses en revisor som granskar föreningens
räkenskaper och verksamhet.
§ 9. Valberedning och valbarhet
Valbar till styrelseledamot, revisorer och valberedare är medlem, anställd i
medlemsorganisation eller ledamot i Svenska Arkivförbundets styrelse.
Valberedningen som väljs vid årsmötet utgörs av Svenska Arkivförbundets
valberedning.
§ 10. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av ordinarie eller extra
årsmöte som styrelsen kallar till.
§ 11. Upplösning
Beslut om upplösning fattas av ordinarie eller extra årsmöte som styrelsen
kallar till.
Vid upplösning av förbundet tillfaller förbundets eventuella tillgångar
Svenska Arkivförbundet.
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