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STADGAR 

FÖRENINGEN ISLANDSSAMLARNA 

Organisationsnummer 814401-0876 

Antagna 19 juni 2021. 

Firma och Ändamål. 

  § 1 Föreningens firma är Föreningen Islandssamlarna. 

§ 2 Föreningens postadress är c/o Nilsson, Örnvägen 12, 761 94 Norrtälje. 

§ 3 Föreningen  Islandssamlarna  är  en  ideell förening med syfte  att främja 
filatelin  och samlandet  av filatelistiska objekt och vykort inom 
föreningens intresseområden som  ska vara  Island,  Färöarna,  Danska 
Västindien,  Slesvig  och Grönland. 

 

Anslutning 

  § 4 Föreningen är en riksförening inom Sveriges Filatelist Förbund, SFF. 
 

§ 5  Medlemmarna i Islandsklubben  i  Göteborg  är kollektivt  anslutna  till  
Föreningen Islandssamlarna. 
 

Medlemskap 

  § 6 Till medlem kan antas var och en som ansluter sig till föreningens syfte och stadgar. 

  §7 Föreningen samlar in de data du frivilligt förser den med som namn, postadress, 

e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras för att upprätthålla föreningens 

medlemsregister, administrera inbetalningar av medlemsavgifter samt för utskick av 

medlemsinformation och rapporter. 

 § 8 Medlem har alltid rätt att få veta vilka personliga data föreningen lagrar och att vid 

önskemål få kopia på dessa. 
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Avgifter 

  §9 Årsavgift   till  föreningen fastställs  av ordinarie  årsmöte.  

 

§ 10 Årsavgiften ska vara inbetald senast den 31 januari varje år. Nytillträdande medlem ska 

betala årsavgiften senast 15 dagar efter det medlemskap beviljats. 

 

Utträde 

§ 1 1  Medlem  som önskar utträda ur  föreningen  ska  skriftligen  ansöka  om  detta.  
Medlem  som utträder  har  inte  rätt  att återfå någon  del  av erlagda avgifter. 

 Vid utträde tar föreningen bort medlemmens personliga data. 

 

Uteslutning 

§ 12  Medlem  som  bryter  mot föreningens  stadgar eller  på  annat  sätt motverkar 
föreningens syften. 

 
  § 13    Medlem som sex månader efter kalenderårets början icke har betalt av årsmötet 

             fastställd årsavgift uteslutes. 

 

  § 14    Medlem som uteslutits har inte  rätt  att  återfå  någon  del av erlagda avgifter.  

Styrelse 
 

§ 15  Föreningen väljer inom  sig  styrelse  som består  av  lägst  fyra  och  högst  
sex  ordinarie ledamöter.  

 
Årsmötet väljer ordförande  särskilt. I  övrigt  konstituerar  styrelsen  sig  själv  
med  en  vice ordförande,  en sekreterare  och en  kassör. Styrelsen äger att till 
sig adjungera sakkunniga för vissa frågor.  Dessa har inte rösträtt. 

 
Ordförande väljs för 1 år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för två år, varvid 
halva antalet väljs varje år. Mandattiden gäller till och med det årsmöte då nya 
val förrättas. 

 
Om styrelseledamot avgår under mandattiden ska ersättare väljas vid 
nästkommande årsmöte om den återstående mandattiden överstiger ett år.  

 
För beslut av föreningsstyrelsen fordras enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst tre ledamöter är närvarande.  Då  styrelsen inte  är fulltalig måste  minst  tre  av  de  
närvarande  vara ense om fattade beslut. 

 
Styrelsen sammanträder på  kallelse  av ordföranden  eller  i  hans  ställe  vice 
ordförande eller om två  styrelseledamöter  gemensamt fordrar det. 

 
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet så att det i §3 angivna syftet främjas. 
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Styrelsen ska verkställa föreningens beslut och under gemensamt ansvar handha 
föreningens  ekonomiska angelägenheter. · 

 
Styrelsen  ska  till  årsmötet  avge  berättelse  över  föreningens  verksamhet  under 
det  gångna verksamhetsåret  liksom  över föreningens  ekonomiska ställning. 

 

Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Vid belopp högre än 

1 000 kr måste båda godkänna utbetalningen. För utbetalningar över denna gräns 

krävs dokumenterade beslut som båda undertecknat. 

 

Revision 

§ 16 En revisor och en suppleant väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. 

 
Revisorn  ska     granska  föreningens  räkenskaper   och  styrelsens  förvaltning  samt  till  
årsmötet avge revisionsberättelse. 

 

       

Valberedning 

 

§ 17 En valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande  väljs  av 

årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. Sammankallande ledamot väljs särskilt.  

 

Valberedningen ska upprätta namnförslag till de val som ska förekomma vid årsmötet. 

 

Valberedningens förslag ska sändas ut med kallelsen till årsmötet. Föreslagna personer 

ska vara tillfrågade och ha accepterat att bli föreslagna. 

 

Sammankallande ledamot av valberedningen har rätt att närvara vid styrelsemöten. 

Verksamhetsår 
 

§ 18 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
Räkenskaperna jämte en av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse ska senast den 
15 februari varje år överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse ska föreligga 
senast den 1 mars. 

Årsmöte 

 

§ 19 Ordinarie årsmöte ska hållas senast före april månads utgång. Kallelse till 

årsmöte sändes ut senast två veckor före årsmötet. Föreligger förslag om 

stadgeändring ska detta bifogas kallelsen. ' 

 

Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse skett enligt föregående bestämmelser. 

 

Beslut fattas  med  enkel  majoritet  om  inte annat föreskrivs. Vid lika röstetal 

avgör sittande ordförande. Röstning vid  årsmötet sker öppet  såvida inte sluten 
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omröstning begärs. 

Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom befullmäktigat ombud. 

 
Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga som rör Styrelsens ansvarsfrihet eller vid 
val av revisor och revisorssuppleant. 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp till behandling: 

 

1.  Årsmötets öppnande. 

2.  Frågan om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

3.  Fastställande av dagordning. 

4.  Val av ordförande för årsmötet. 

5.  Val av sekreterare för årsmötet. 
6.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande 

justera protokollet. 

7.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

8.  Föredragning av kassörens ekonomiska resultat. 

9.  Föredragning av revisionsberättelsen. 

10.  Fastställande av resultat-och balansräkning inklusive disposition av resultatet.  

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12.  Behandling av motioner och skrivelser. 
13.  Fastställande av årsavgift för  kommande  år. 
14. Fastställande av budget för  verksamhetsåret. 
15. Val av ordförande. 
16. Val av styrelseledamöter. 
17. Val av revisor. 
18. Val av revisorssuppleant. 
19. Val av valberedning 
    a) sammankallande ledamot 
    b)en övrig ledamot 
20. Övriga frågor. 
21. Årsmötets avslutning. 

 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. 

 
Motioner och styrelsens utlåtande över dem liksom förslag från styrelsen ska sändas 
ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

 
 

Föreningsmöten 

 

§ 20 Föreningen ska om möjligt hålla  ordinarie föreningsmöten minst en gång i 
månaden under tiden september - maj. Styrelsen kallar till extra möte då skäl 

till detta föreligger. 
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 Stadgeändring 

 

§ 21 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte. 

 

Förslag till ändring kan framläggas av styrelsen eller av enskild 

föreningsmedlem. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. 

 

Förslag till stadgeändring ska sändas till medlemmarna senast i samband med 

kallelsen till årsmötet. 

 

För förändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de på årsmötet 

avgivna rösterna biträder förslaget. 

 
 

Upplösning 

 

§ 22  För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande 

allmänna möten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader 
måste förflyta mellan dessa möten. Kallelserna till dessa möten ska innehålla 
uppgift om förslaget till föreningens upplösning. . 

 

För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar av de på vardera mötet 

avgivna rösterna biträder förslaget. Föreningen kan dock inte upplösas så länge tio 

medlemmar röstar för dess fortsatta existens. 

 

Vid föreningens upplösning ska samtliga tillgångar och tillhörigheter tillföras annat 

ändamål som gagnar filatelin. 
 

 
 

 

       

 

 


