STADGAR FÖR FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND
ANTAGNA DEN 27 MAJ 2009
§ l UPPGIFT
Folkrörelsernas Arkivförbund (förbundet) är ett samarbets- och serviceorgan för till förbundet anslutna arkiv
och organisationer, gemensamt benämnda medlemmar.
Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och att befrämja arkivverksamhet. Förbundet
förvaltar också Madli Kurdves minnesfond, för vilken en separat styrelse väljs av förbundets årsmöte.
§ 2 ORGANISATION
Förbundets verksamhet utövas genom följande organ:
Stämma
Styrelse
Arbetsutskott
§ 3 MEDLEMSKAP
mom. I. Medlemskap i förbundet kan erhållas av arkiv och organisationer
mom. 2. Ansökan om medlemskap ställs till förbundets styrelse som beslutar om medlemskap.
I tveksamma fall skall dock fråga om medlemskap underställas ordinarie stämma för beslut.
§4 UTTRÄDE
Medlem som önskar utträda ur förbundet skall anmäla detta skriftligt till styrelsen. Utträde erhålles därefter
vid nästkommande årsskifte.
§ 5 AVGIFT
Medlem skall från och med inträdesåret erlägga en årsavgift som fastställes av ordinarie stämma för
nästkommande kalenderår.
§ 6 VERKSAMHETSÅR
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
§7 STÄMMA
mom. 1. Stämman, som kan vara ordinarie eller extra, är förbundets högsta beslutande organ.
mom. 2. Stämmans ledamöter är de av medlemmarna utsedda ombuden, styrelsens ledamöter och
revisorerna.
mom. 3. Ordinarie stämma skall hållas årligen under tiden 15 april–15 juni.
mom. 4. Extra stämma hålls när styrelsen så beslutar eller om minst en femtedel av medlemmarna så
begär.
mom. 5. Varje medlem äger vid stämman rätt att deltaga med ett ombud.
mom. 6. Vid röstning har varje ledamot i stämman en röst. Styrelsens ledamöter och revisorerna har dock
ej rösträtt i frågor, som berör förvaltningen av deras uppdrag.
mom. 7. Kallelse till stämma skall tillställas förbundets medlemmar senast tre månader före ordinarie
stämma och senast en månad före extra stämma.
mom. 8. Senast tre veckor före ordinarie stämma skall medlemmarna tillställas:
- förslag till dagordning
- styrelsens verksamhetsberättelse
. ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse för förbundet
- ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse för Madli Kurdves minnesfond
- förslag till verksamhetsplan för förbundet
- budget för förbundet
- valberedningens förslag för förbundet och Madli Kurdves minnesfond
- av styrelsen och medlemmarna väckta förslag som skall behandlas på stämman.
mom. 9. Av medlem väckt förslag för behandling på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast
den15 mars. Förslag att behandlas på extra stämma skall vara styrelsen tillhanda samtidigt med begäran
om inkallande av extra stämma.
§ 8 STYRELSE
mom. 1. Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, handhar förbundets ledning och är under tiden mellan
ordinarie stämmor förbundets högsta beslutande organ.
mom. 2. Styrelsen består av elva av ordinarie stämma valda ledamöter. Ordförande och kassör väljs direkt

av stämman, växelvis vartannat år. Styrelsen utser inom sig sekreterare samt arbetsutskott om minst tre
personer.
mom. 3. Mandattiden för styrelsens ledamöter är två år. Ordföranden jämte fem ledamöter väljs det ena
året och kassören jämte fyra ledamöter det andra året.
mom. 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då dess ledamöter blivit
kallade och minst sex av de närvarande vid sammanträdet är ense om beslutet.
mom. 5. Styrelsen utser inom sig firmatecknare samt fastställer delegations- och attestordning.
mom. 6. Styrelsen kan för beredning av olika frågor tillsätta arbetsgrupper.
§9 ARKIVVÅRDARE
Inom förbundet skall finnas arkivvårdare for förbundets arkivalier. Arkivvårdare utses av styrelsen.
§ 10 REVISION
mom. 1. Vid ordinarie stämma utses två revisorer med en mandattid av två år. Revisorerna väljs växelvis
med en revisor varje år.
mom. 2. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt Madli Kurdves
minnesfonds förvaltning och räkenskaper. För utförande av sitt uppdrag skall revisorerna erhålla därför
erforderliga handlingar senast den 1 mars. Revisorernas berättelse skall föreligga senast den 15 mars.
§ 11 VALBARHET
Valbar till styrelseledamot, revisor med suppleant och valberedare är medlem eller anställd i till förbundet
ansluten organisation eller anslutet arkiv.
§ 12 VALBEREDNING
mom. l. Vid ordinarie stämma utses en valberedning med en mandattid av ett år. Valberedningen skall
bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande.
mom. 2. Valberedningen skall förbereda val av styrelseledamöter, ledamöter i Madli Kurdves minnesfond
samt revisorer. Valberedningen skall tre månader före årsstämma, med kallelse till stämman, informera
medlemmarna om kommande val. Medlemmarna har att senast två månader före årsstämman till
valberedningen lämna förslag till styrelse och revisorer, liksom styrelse för Madli Kurdves minnesfond.
Valberedningens förslag skall sändas till medlemmarna tillsammans med övriga stämmohandlingar tre
veckor före stämman.
mom. 3. Valberedningen skall i samråd med styrelsen föreslå ersättningar och resereglementen.
§13 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie stämma efter i stadgeenlig ordning till
ledamöterna utsänt förslag. För beslut erfordras att minst två tredjedelar av närvarande stämmoledamöter
är ense därom.
§ 14 UPPLÖSNING
För att förbundet skall kunna upplösas skall beslut därom, efter i stadgeenlig ordning till medlemmarna
utsänt förslag, fattas på två på varandra följande ordinarie stämmor. För sådant beslut erfordras att minst
fem sjättedelar av stämmans ledamöter är ense därom, dock kan förbundet ej upplösas om minst fem
medlemmar är däremot. Upplöses förbundet skall dess tillgångar användas for ändamål som
överensstämmer med det som stadgas i § l och beslut fattas om till vilken arkivinstitution förbundets
arkivalier skall överlämnas.

