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§ 1 Föreningens namn är Arboga Elektronikhistoriska Förening 

§ 2 Ändamål m.m. 

Föreningen är en ideell förening som har till syfte att förutom att bereda medlemmar 

möjlighet till kamratlig samvaro, medverka till att bevara, dokumentera och 

levandegöra utvecklingen inom elektronikområdet, med inriktning på kalla kriget 

epoken. 

Styrelsen har sitt säte i Arboga 

Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår omfattar ett kalenderår (1 jan. - 31 dec.). 

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap beviljas alla fysiska eller juridiska personer med intresse för föreningens 

verksamhet. Medlemsavgiften för fysiska personer fastställs vid föreningens årsmöte 

att gälla tills vidare. För juridisk person är avgiften 5 gånger avgiften för fysiska 

personer. 

§ 4 Årsmöte mm 

Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 

Ordinarie föreningsmöte, årsmöte, skall årligen hållas under februari månad. 

Kallelse till föreningsmöte skall vara skriftlig eller genom e-post och vara 

medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Förslag till dagordning skall 

bifogas. 

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det nödvändigt, eller när minst hälften 

av medlemmarna kräver detta. Extra föreningsmöte får endast behandla den eller de 

frågor, som angetts i kallelsen. 

Vid föreningsmöte skall föras protokoll. 

Vid möten skall förekomma 

1. val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. val av medlem som jämte ordföranden skall justera protokollet, 

3. fråga om kallelse skett i behörig ordning, 

4. fastställande av dagordning. 

5. styrelsens och revisorns berättelser för det gångna verksamhetsåret samt fråga 



om ansvarsfrihet för styrelsen 

6. fråga om disposition av ev. överskott, investeringar, ersättningar, budget samt 

medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

7. val av ordförande och kassör på två år 

8. fyllnadsval av styrelseledamöter 

9. val av valberedare 

10. fyllnadsval av en revisor och en suppleant 

11. fråga om ändring av stadgarna 

12. övriga frågor. 

Som årsmötes beslut gäller den mening som fått de flesta rösterna. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. 

I andra frågor gäller den mening som stöds av ordföranden. 

Beslut om ändring av stadgarna kräver att minst två tredjedelar av de röstande på 

årsmöte stödjer beslutet. 

§ 5 Rösträtt 

Beslutanderätt i föreningens angelägenheter tillkommer medlemmarna på årsmöte. 

Rösträtt utövas personligen eller genom annan medlem som ombud. Varje medlem 

får förutom sig själv endast företräda en (1) medlem. 

§ 6 Styrelse m.m. 

Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter i 

överensstämmelse med stadgar och årsmötes beslut. 

Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter. 

Mandattiden för samtliga styrelseledamöter är två år 

Ordföranden och kassören tecknar var för sig firma. 

Styrelsen är beslutsmässig, då kallelse utgått i den ordning styrelsen föreskrivit och 

minst tre (3) ledamöter är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som fått det högsta röstetalet. Vid lika 

röstetal avgörs val genom lottning. I övriga frågor gäller den mening som stöds av 

ordföranden 

§ 7 Arbetsgrupper 

Vid medlemsmötet kan, på förslag från styrelsen, arbetsgrupper utses för särskilda 

uppgifter. 

Sammankallande i arbetsgrupper skall ingå i styrelsen som adjungerad medlem. 

§ 8 Utträde och uteslutning 

Eget utträde ur föreningen begärs skriftligt och träder i kraft omedelbart. 

Medlem som medvetet skadar föreningen eller medvetet motarbetar föreningens 

ändamål utesluts. Samma gäller medlem som inte betalat årsavgift under två år i rad. 

Preliminärt beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Styrelsen ska skriftligen 



meddela berörd medlem och ange omständigheter som föranlett att medlemsskapet 

ifrågasätts. 

Medlem ska skriftligen kunna yttra sig inom 30 dagar. Därefter kan styrelsen fatta 

definitivt beslut. 

§ 9 Föreningens upplösning 

Vid föreningens upplösning, skall dess behållna tillgångar tillfalla Robothistoriska 

Föreningen i Arboga. 

För giltigt beslut krävs att minst två tredjedelar av de röstande stödjer beslutet på två 

av varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. 


