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STADGAR FÖR NYNÄS VETERANFÖRENING.
1987-03-20
Reviderade 1999-03-02.
Reviderade 2005-03-08
Reviderade 2010-03-17
Reviderade 2016-03-07
Reviderade 2018-03-15

§ 1.
Syfte
Föreningens syfte är att genom sammankomster och arrangemang bevara
och stärka samhörigheten mellan Nynäs och pensionerade Nynäsanställda
samt att i samarbete med företaget verka för att vidmakthålla traditioner
och företagskultur, den så kallade ”Nynäsandan”.

§ 2.
Medlemskapet
Medlemskapet grundas på att man avgått med pension från Nynäs eller varit
Nynäsanställd i minst 10 år innan man fått anställning i annat företag.
I det senare fallet rekommenderar styrelsen från fall till fall om vederbörande är
kvalificerad.
Om stadgad årsavgift ej erlägges upphör medlemskapet.

§3
Beslutande organ
Föreningens årsmöte är beslutande organ för verksamheten i stort och för val av
funktionärer. För föreningens förvaltning skall årsmötet utse styrelse bestående av
ordförande och mint fyra ledamöter.
Årsmötet skall också utse en revisor jämte suppleant för revision av räkenskaper och
förvaltning samt en valberedning bestående av två ledamöter.
Styrelsens ordförande väljes separat för en tid av två år (udda år). Övriga ledamöter
väljes för en tid av två år:
Kassör och sekreterare väljs jämna årtal och klubbmästare och övriga ledamöter väljs
udda årtal.
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Revisor och revisorsuppleant samt ledamöter av valberedningen väljes för en tid av 2
år.
Revisor väljs jämna årtal och revisorsuppleant udda årtal.
En sammankallande ledamot till valberedningen väljs jämna årtal och en ledamot
udda årtal.

§4
Förvaltning
Föreningens förvaltning åligger styrelsen, som sammanträder på kallelse av
ordföranden.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens verksamhet och förvaltning. Den är
beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid
lika röstetal.
Vid förfall för ledamot kan styrelsen i samråd med valberedningen interimistiskt
förordna annan medlem att ingå i styrelsen till nästa årsmöte.

§5
Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas under första kvartalet. Kallelse härtill meddelas senast
två veckor före årsmötet. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen då omständigheterna
så påfordrar. Protokoll skall föras vid årsmötet resp. extra årsmöte.
Årsmötet resp. extra mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit
sig, såvida ej annat stadgas (se § 9).
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande.
Godkännande av dagordningen.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.
Upprättande av röstlängd.
Fråga om mötet stadgeenligt utlysts.
Fastställande av styrelsens årsberättelse jämte årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Fastställande av budgetförslag och årsavgift.
Val av föreningens ordförande för 2 år (udda år).
Val av ledamöter för 2 år. (kassör och sekreterare jämna årtal,
klubbmästare och övriga ledamöter udda årtal)
Val av revisor för 2 år (jämna år).
Val av revisorsuppleant för 2 år (udda år).
Val av en ledamot till valberedningen för 2 år.
Behandling av förslag väckta av styrelsen eller av medlem.
Övriga frågor.

§6
Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar kalenderår.
Räkenskaps- och förvaltningsåret följer kalenderåret.
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§7
Årsavgiften
Årsavgiften, som fastställes av årsmötet, gäller för kommande verksamhetsår. För att
få deltaga i en av föreningen sponsrad aktivitet skall årsavgiften för innevarande år
vara erlagd.
Om en person ansluter sig som ny medlem i föreningen under årets sista kvartal
gäller den betalda avgiften även för kommande verksamhetsår.

§8
Valberedning
Valberedningen meddelar vid årsmötet förslag till funktionärer för kommande
mandatperiod. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen.

§9
Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar, så och om föreningens upplösning, skall fattas
av årsmötet med minst 2/3 majoritet av vid årsmötet närvarande.

§ 10
Eventuell upplösning
Vid beslut om föreningens upplösning skall befintliga tillgångar användas enligt det
avslutande årsmötets beslut.

