STADGAR FÖR BIRGER NORMANSÄLLSKAPET
antagna vid sällskapets bildande på Svanö Folkets Hus
den 17 april 2004, uppdaterade 2018
1§
Sällskapet har som mål att vårda och vidga intresset för författaren Birger Norman,
fördjupa förståelsen för hans prosa, poesi och dramatik samt lyfta fram hans betydelse som kultur- och samhällskritisk debattör.
2§
•
•
•
•
•
•
•
•

I detta syfte ska Sällskapet
i nära kontakt med folkbildning och organisationer av betydelse för Birger Normans utveckling stimulera till studieverksamhet med utgångspunkt i hans författarskap,
stimulera forskning rörande Birger Norman, hans verk och samtid,
ta initiativ till utgivning av minnesskrifter och samlingsutgåvor,
stödja bearbetning och publicering av i bokform outgivet material,
verka för att en Birger Norman-bibliografi ges ut,
i samverkan med Kramfors kommun och andra intresserade arbeta för att Birger Normans gärning hedras genom en offentlig utsmyckning på konstnärligt hög nivå,
tillse att material av betydelse för att bevara minnet av Birger Norman insamlas och hålls
tillgängligt på lämplig plats.
Vid lämplig tidpunkt årligen arrangera en Birger Norman-dag.

3§
Medlem i Sällskapet är envar som erlägger stadgad årsavgift. Kommuner, skolor,
bibliotek, företag och andra institutioner kan förvärva kollektivt medlemskap. Medlem har rösträtt vid årsmöte och medlemsmöte. Rösträtten tillkommer endast vid mötet närvarande medlem.
Medlem som underlåter att erlägga avgiften under två på varandra följande verksamhetsår anses
ha utträtt ur sällskapet.
4§

Sällskapets organ är a) årsmöte, b) medlemsmöte, c) styrelsemöte.

5§
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 7 ledamöter inklusive ordförande, och därutöver 2 suppleanter. Samtliga dessa befattningar utses av årsmötet. Ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år och suppleanter för ett år. Vid första årsmötet väljs
hälften av ledamöterna för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, kassör,
sekreterare och AU.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
6§

Sällskapets firma tecknas av två personer, vilka styrelsen utser inom sig.

7§
Årsmötet utser för ett år i sänder två revisorer och en suppleant att granska styrelsens förvaltning. Dessa behöver ej vara medlemmar i Sällskapet. Revisorerna äger rätt att kalla till
medlemsmöte.
8§

Sällskapets verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderåret.

9§

Sällskapets årsmöte ska avhållas före maj månads utgång i Kramfors kommun. Kallelse till årsmötet sker minst en månad före mötet.

Motioner avsedda att behandlas av årsmötet ska tillställas styrelsen senast i samband med kallelsen.
10 §

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10. Val av två ledamöter till valberedningen
11. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
12. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
13. Behandling av motioner
14. Övriga frågor

11 §
Beslut om Sällskapets upplösning fattas med två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst tre månaders mellanrum.
12
Upplöses Sällskapet ska tillgångarna, sedan skulderna gäldats, enligt medlemmarnas
beslut användas till gagn och fromma för folkbildningsarbetet i Ådalen.
13 §
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på samma sätt som stadgas om Sällskapets upplösning i 11 §.

