ARKITEKTURENS VÄNNER
VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM
STADGAR
§1.
Arkitekturens Vänner är en ideell förening som verkar för engagemang och kunskap om arkitektur
samt är vänförening till Statens centrum för arkitektur och design.
§2.
Föreningen ska ordna studiebesök, föredrag, debatter och resor kring stadsbyggnad, landskap,
husbyggnad, inredning och design.
§3.
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda och juridiska personer genom inbetalning av
årsavgift till föreningen.
§4.
Ordinarie stämma ska hållas senast under juni månad.
Extra stämma utlyses av styrelsen när den så önskar eller då minst tio medlemmar gör framställning
om detta. Vid kallelse till extra stämma ska i kallelsen tillkännages det eller de ärenden som kommer
att behandlas vid stämman.
§5.
Kallelse till stämman ska vara utsänd till medlemmarna senast två veckor före stämmodagen.
Motioner till stämman ska inges skriftligen till styrelsen senast under mars månad.
§6.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
a)
Stämman öppnas, vilket sker av styrelsens ordförande eller den styrelsen utser.
b)
Val av ordförande för stämman.
c)
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att vid behov fungera som
rösträknare.
d)
Upprättande av röstlängd.
e)
Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.
f)
Styrelsens redovisningshandlingar.
g)
Revisorernas berättelse.
h)
Godkännande av årsberättelse samt fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
i)
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
j)
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
k)
Val av två revisorer
l)
Val av valnämnd inklusive sammankallande,
m)
Fastställande av medlemsavgiftens storlek
n)
Inkomna motioner
§7.
Styrelsens ledamöter väljs för en period på två år, på så sätt att hälften väljs ena året och hälften året
därpå.
§8
Beslut fattas med enkel majoritet utom i det fall som avses i §11. Skulle vid omröstning lika antal
röster förekomma, segrar den mening som omfattas av ordföranden. Alla val sker öppet, om inte
någon medlem begär annorlunda. Vid lika röstetal vid val gäller lottdragning.

§9.
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, bestämmer själv sin arbetsordning.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.
Kassaförvaltaren ansvarar inför styrelsen för vården av föreningens medel.
Styrelsen bestämmer hur föreningens medel ska placeras samt vilken eller vilka som ska teckna
föreningens firma eller äga rätt att utkvittera pengar i föreningens namn.
§10.
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens redovisningshandlingar - årsberättelse, resultaträkning och balansräkning - ska lämnas till
revisorerna minst en månad före ordinarie stämma. Revisorerna ska återlämna redovisnings–
handlingarna senast två veckor före stämman.
§11.
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan endast fattas på ordinarie
stämma och då 2/ 3 av de närvarande är ense om beslutet. Förslag i dessa frågor kan väckas av
styrelsen eller minst tio medlemmar. Styrelsen ska skicka sådana förslag till medlemmarna senast två
veckor före stämman.
§12.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar och inventarier överlämnas till Statens centrum för arkitektur
och design.
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