FÖRENINGEN SKÖVDEBOR, STOCKHOLM
STADGAR
§1
Föreningens uppgift är att hos Skövdepojkar och Skövdeflickor, vilka är bosatta i
Stockholm eller annorstädes, vidmakthålla känslan av samhörighet med
Skövde. För detta ändamål skall föreningen i form av enkla samkväm bereda
medlemmarna tillfälle att uppliva minnen från Skövde och uppehålla kontakten
med dess utveckling.
Föreningen skall vara helt opolitisk.
§2
Inträde i föreningen medgives den – man eller kvinna - som är född i Skövde
eller dess omnejd eller där tillbringat sin uppväxt eller skoltid. Inträde i
föreningen medgives också nära anhörig till medlem även om denne inte har
annan anknytning till Skövde. Föreningens styrelse äger till hedersledamot kalla
den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat för föreningen.
§3
Föreningen skall hålla årssammanträde med samkväm före april månads
utgång. Härjämte må sammanträde hållas när styrelsen så finner påkallat.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra sammanträde, när så påfordras av minst
hälften av föreningens medlemmar.
§4
Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter.
§5
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
avgör ordförande.
§6
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid föreningens sammanträden, att vårda
föreningens matrikel samt att i övrigt sköta föreningens expeditionsgöromål.
§7
Skattmästaren har att omhänderha föreningens medel. Ordföranden och
skattmästaren äger att var för sig utkvittera föreningens på bank och
postgirokonton innestående medel. Medel som ej erfordras för bestridande av
omedelbart förestående utgifter skall göras räntebärande i bank.

Forts.
§8
Som förvaltningsår gäller kalenderår. Räkenskaperna skall vara avslutade den
31 mars och överlämnas till av årssammanträdet utsedda revisorer senast åtta
dagar före utlyst årssammanträde.
§9
Föreningen kan upplösas om minst 2/3 majoritet, hos de vid sammanträdet
närvarande röstberättigade, finns för förslaget vid två på varandra följande
sammanträden med minst en månads mellanrum. Det ena sammanträdet skall
vara årssammanträde
Föreningens tillgångar skall vid upplösning av föreningen och sedan eventuella
skulder reglerats överlämnas till Skövde kommun för användning i kulturellt
syfte.
§ 10
Ändring av dessa stadgar kan ske om föreningens medlemmar med minst 2/3
majoritet, hos de vid sammanträdet närvarande röstberättigade, så beslutar vid
två på varandra följande sammanträden med minst en månads mellanrum,
varav det ena skall vara årssammanträde.
§11
Ärenden som avses i paragraferna 9 och 10 skall för att kunna bli föremål för
beslut vara särskilt angivna i kallelse till sammanträdet.
§ 12
Ständigt medlemskap i föreningen kan av styrelsen beviljas mot en avgift som
styrelsen i varje enskilt fall prövar skälig.

Dessa stadgar är antagna och beslutade vid årssammanträden 1996-04-24
och 1997-04-16
Uppdatering och ändring beslutade vid årssammanträde 2005-04-14 samt vid
extra sammanträde 2005-10-11
Uppdatering och ändring av föreningens namn beslutades vid årssammanträde
2007-03-28 samt vid extra stämma 2007-10-04

