Sonja Åkesson Sällskapet
STADGAR
Fastställda vid det grundande mötet 18.6.2000 i Hemse
Reviderade för §12 vid årsmötet 2006 i Hemse
§1

Föreningens namn är Sonja Åkesson Sällskapet (SÅS). Dess hemort
är Gotland.

§2

SÅS:s syfte är att sprida kännedom om Sonja Åkessons liv och
författarskap, avseende poesi, prosa, dramatik och tonsättningar.
Sällskapet ska verka för att hålla hennes diktning aktuell och
tillgänglig, underlätta för framtida forskning samt initiera produktion
av skrifter, föreläsningar, radioprogram, teaterföreställningar m.m.
Detta kan ske genom information, utgivningsverksamhet, litterärt
pris, utställningar och minnesskrifter, genom arrangemang av
konferenser och seminarier, och genom inrättande av lokaler.

§3

Medlem är den som stödjer Sällskapets syften och därjämte erlagt
fastställd årsavgift. Även juridisk person eller kollektiv, såsom skola,
företag eller förening, kan vara medlem.

§4

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§5

Styrelsen ska bestå av ordföranden jämte minst sex ledamöter.
Hälften av styrelsemedlemmarna väljs på två år, hälften på ett år.
Ordföranden väljs på ett år av årsmötet. Styrelsen utser inom sig
övriga funktionärer.
Valbar till styrelsen är medlem, som är enskild person.
Firmatecknare är ordförande jämte kassör, samt eventuellt ytterligare
person som styrelsen utser.

§6

Utöver styrelsen ska Sällskapet ha två revisorer jämte en
revisorssuppleant.
Som revisor kan väljas även icke-medlem.
Det ska finnas en valberedning på minst två, högst fyra personer.

§7

Beslutande organ ska vara årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.
Årsmötet är överordnat medlemsmötet, som är överordnat
styrelsemötet.

§8

Årsmötet hålls under sommarmånaderna på Gotland. Skriftlig
revisionsberättelse ska framläggas.
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Vid årsmötet ska följande dagordning gälla:
Mötets öppnande
Frågan om mötet varit behörigt utlyst
Val av två justerare tillika rösträknare
Val av mötesordförande och sekreterare
Verksamhetsberättelse (skriftlig)
Ekonomisk berättelse (skriftlig)
Revisionsberättelse (skriftlig)
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Övriga ekonomiska beslut
Val av ordförande och tre styrelsemedlemmar
Val av revisorer
Val av valberedning
Sällskapets kommande verksamhet
Övriga frågor
Mötets avslutande

§10

Beslut fattas med enkel majoritet, frånsett stadgeändringsfrågor som
kräver två tredjedels majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika
röstetal. Rösträtt tillkommer endast vid mötet närvarande medlem.

§11

Stadgeändring kanske efter beslut av två på varandra följande
medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Två
tredjedels majoritet erfordras för att stadgeändring ska ske.

§12

Beslut om upplösning av Sällskapet fattas vid årsmötet. Om
föreningen upplöses skall arkivalier placeras i Sonja Åkessons
arkivsamling på Hemse bibliotek, Gotland. Sällskapets ekonomiska
tillgångar ska tillfalla Hemse bibliotek, Gotland för bevarande av
Sonja Åkessons arkiv.
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