
Stadgar för Sigtunaortens samlarförening 
 
 

§1 Sigtunaortens samlarförening är ansluten till Samlarförbundet Nordstjärnan 
 

§2 Ändamål 

Föreningens ändamål är att sammanföra i Sigtuna med omnejd bosatta 

medlemmar av Samlarförbundet Nordstjärnan genom att anordna möten, 

föredrag, utställningar m.m. och verka för en kamratlig kontakt mellan samlare 

av alla slag samt genom ungdomsverksamhet försöka vidmakthålla ett fortsatt 

intresse för samlandet. Föreningen anordnar vid lämpligt tillfälle möten, som är 

öppna för allmänheten, för rådgivning om och bedömning av samlarföremål 

eller för spridande av information i frågor av teknisk natur om samlarföremål 

eller om samlarverksamhet. Föreningen kan i olika  aktiviteter, exempelvis 

utställningar för allmänheten av samlarföremål eller verksamhet som är 

förknippad med samlande, samarbeta med andra organisationer med närliggande 

kulturell verksamhet såsom föreläsningsförening, hembygdsförening, museum 

och liknande.  
 

§3 Medlemskap, medlems rättigheter och skyldigheter 

Till medlem i föreningen kan antagas envar aktad person som hos styrelsen 

ansöker om  inträde. Sådan person kan även av styrelsen kallas till medlem. 

Medlem i föreningen skall  också vara medlem i Förbundet och är skyldig 

underkasta sig dess stadgar samt äger åtnjuta de förmåner som därigenom 

försäkras. Ur Förbundet utesluten medlem för en heller vara medlem av 

föreningen.  
 

§4 Medlemsavgift 

Medlem i föreningen har att till denna vid inträde och därefter årligen i januari 

månad erlägga en å föregående årsmöte fastställd årsavgift.  

Dock äger föreningen rätt att redan vid sammanträdet för stadfästande av 

stadgarna fastställa avgift för nästföljande kalenderår.  
 

§5 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhavs av en å årsmötet vald styrelse bestående 

av 7 ledamöter, valda för två år i sänder. Avgående styrelseledamot kan 

återväljas. Ordföranden utses genom personligt val för ett år i sänder, varemot 

styrelsen inom sig utser övriga befattningshavare. 

 Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.  
 

§6 Revision 

Föreningens räkenskaper som avslutas per kalenderår, skall granskas av två, för 

två år i sänder, å årsmöte valda revisorer. Styrelsen har att före januari månads 

utgång varje år till dessa överlämna styrelseberättelse och räkenskaper för sist 

förflutna år. Revisorerna skola före februari månads utgång avgiva berättelse 

över fullgjord revision. Styrelse- och revisionsberättelse jämte fullständig 

förteckning över föreningens medlemmar skall samtidigt i avskrift översändas 

till Förbundet.  
 
 



§7 Årsmöte    

Till ordinarie årsmöte med föreningen, vilket skall hållas före april månads 

utgång, kallas medlemmarna senast 14 dagar för mötet. Å årsmöte skall 

ärendena i tillämpliga delar förekomma i den ordning som förskrives i 

Förbundets stadgar. Behörigen utlyst årsmöte är beslutsmässigt med det antal 

medlemmar som infunnit sig till detsamma. Varje närvarande medlem äger en 

röst. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val skiljer 

lotten.  

 

§8  Stadgeändring 

För ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras likalydande beslut å tvenne på 

varandra följande sammanträden, och skall det första sammanträdet vara 

ordinarie årsmöte. Mellan  sammanträdena skall minst en veckas kallelsetid 

förflyta. Stadgeändring skall, för att bli  gällande, först godkännas av 

Förbundets styrelse.  
 

§9  Upplösning 

För föreningens upplösning eller utträde ur Förbundet fordras beslut därom å 

tvenne på varandra följande sammanträden och skall det första sammanträdet 

vara ordinarie årsmöte. Mellan sammanträdena skall minst 14 dagars kallelsetid 

förflyta. För beslutets giltighet fordras, att vid vart och ett av dessa 

sammanträden minst 2/3 av antalet närvarande medlemmar är om beslutet ense. 

Vid föreningens upplösning eller utträde ur Förbundet skall dess tillgångar och 

arkivalier överlämnas till Förbundet. Därest Förbundet redan upphört skall 

föreningens tillgångar och tillhörigheter, det sistnämnda efter försäljning genom 

auktion, överlämnas till organisation som arbetar med liknande syften som 

föreningen, och om sådan icke finnes, till organisation som arbetar i välgörande 

syfte.  
 
 

Ovanstående stadgar är redan godkända av Förbundet och kan, om de antagas av föreningen 

utan ändringar, anses vara direkt gällande. Förbundet skall dock underrättas om att föreningen 

arbetar efter Förbundets normalstadgar. Stadgar för föreningen som icke ha ovanstående 

normalstadgar som grund, eller stadgar med ändringar av normalstadgan i någon eller några 

delar, först godkännas av Förbundet innan de kan anses vara gällande för föreningen.  


