STADGAR
för
FÖRENINGEN GAMLA LINKÖPING
§1
Föreningens namn är FGL – Föreningen Gamla Linköping. Denna verkar som en vänförening
till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Föreningen har sitt säte i Gamla Linköping.
§2
Föreningens verksamhet består i att:
• främja friluftsmuseet Gamla Linköping
• värna om Linköpings kulturarv
• arbeta för en ökad kunskap om Linköpings historia
• främja intresset för släkt- och hembygdsforskning
• (lokalhistorisk forskning) anordna gemensamma aktiviteter
§3
Medlemskap i föreningen erhålls av var och en som ansluter sig till föreningens syfte och betalar
fastställd medlemsgift.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§4
Medlemsavgiftens storlek fastställs för kommande år av årsmötet.
§5
Personer, som har gjort sig särskilt förtjänta, kan av styrelsen utses till hedersledamöter.
Hedersledamot betalar ingen medlemsavgift.
§6
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter; ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör samt minst en ledamot. Dessutom ingår tre suppleanter i
styrelsen. Utöver dessa är en representant för friluftsmuseet Gamla Linköping adjungerad till
styrelsen. Ordförande och suppleanter väljs för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs för två år,
halva antalet vid jämna år och halva antalet vid udda år.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen beslutar i
vilken ordning suppleanterna inträder vid omröstningar. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträds av ordföranden.
§7
Årsmöte skall hållas senast under maj månad och behandla följande punkter:
• mötets öppnande samt fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
• fastställande av dagordning
• val av ordförande och sekreterare för mötet
• val av justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet
• föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
• föredragning av resultat- och balansräkning
• föredragning av revisionsberättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• val av ordförande
• val av styrelseledamöter
• val av suppleanter
• val av revisorer och revisorssuppleanter
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val av valberedning
motioner och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
fastställande av a) verksamhet b) medlemsavgift och c) budget
avslutning

§8
Kallelse till årsmöte sker genom personlig kallelse senast en månad före årsmötet. Extra
föreningsmöte kan äga rum efter beslut av styrelsen, på begäran av revisor eller när minst 10
medlemmar begär det.
§9
Vid årsmöte, extra föreningsmöte och styrelsemöte skall protokoll föras.
§ 10
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 12
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst ¾ av samtliga
avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas
av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum, om det vid båda
mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan dock endast fattas av
två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall
fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av två på varandra följande möten. Ett av
dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.
Dessa stadgar har antagits av ordinarie årsmöten den 11/5 2015 och den 5/4 2016. Föreningens första
stadgar antogs 1953 och har tidigare reviderats 1997.
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