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STADGAR FÖR 

HJALMAR BERGMAN SAMFUNDET 
antagna vid årsmöte i Stockholm 2011-09-19 

 och Örebro 2013-09-21 
                                             

 
 

§ 1 Samfundets ändamål 
 

Samfundet ska verka för att sprida kunskap om och fördjupa intresset för 

Hjalmar Bergmans liv och författarskap. 
 

§ 2 Samfundets verksamhet 
 

I detta syfte ska samfundet publicera skrifter om Hjalmar Bergmans liv och 

författarskap och på annat sätt vårda författarens minne. 
 
Samfundet ska vidare hålla sammankomster med inriktning på Hjalmar 

Bergman. 
 

Årsdagen av Hjalmar Bergmans födelse den 19 september bör uppmärk-  
sammas på lämpligt sätt. 
 

 

§ 3 Medlemskap 
 

Medlemskap kan vinnas av såväl fysisk som juridisk person som betalar 
fastställd medlemsavgift. 

 
Medlemskapet är av två slag: ordinarie (årsvis avgiftsbetalning) respektive 

ständigt (engångsbetalning av avgift). 

 

 

§ 4 Ekonomi 
 

Räkenskapsår är kalenderår. 

 
Samfundet kan ta emot intäkter, förutom medlemsavgifter, genom dona- 
tioner, testamente och gåvor, i form av kontanta medel, värdepapper eller 

annan lös eller fast egendom. 
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§ 5 Föreningsmöten 
 

Årsmöte hålls årligen, senast under april månad. 
 
Extra föreningsmöte utlyses av Samfundets styrelse, eller när 
minst 50 medlemmar påfordrar detta för angivet ändamå.l 
 
Kallelse till föreningsmöte ska vara medlemmarna tillhanda 
senast 14 dagar före mötet. Det ska framgå av kallelsen vilka 
ärenden som kommer att behandlas. 
 
Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast  
15 februari 
 
Röstberättigad vid föreningsmöte är närvarande medlem som 
erlagt medlemsavgift för innevarande år, eller som är ständig 
medlem. Fullmaktsröstning medges inte. 
 
Beslut fattas genom enkel majoritet utom i fall som avses i § 10. 
Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.   
 
 

§ 6 Styrelse 
 

Styrelsen består av högst 14 och lägst 9 ledamöter, alla valda på 
två år. Föreningsmötet fastställer antalet ledamöter, på förslag av 
valberedningen. Valet tillgår så att halva antalet ledamöter 
(eventuellt minus en) nyväljs. 
 
Ordförande väljs av föreningsmötet. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare och skattmästare, samt ytterligare 
funktionärer efter behov. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften, och ytterligare en, av de 
valda ledamöterna är närvarande. Därvid fattas beslut med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
Dock gäller att styrelsen alltid är beslutsför när minst fem 
ledamöter – däribland ordförande – är närvarande och om 
beslutet ense. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. 
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§ 7 Ärenden vid årsmöte 
 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Val av mötesordförande 

2. Val av mötessekreterare 

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst 

4. Fastställande av dagordning 
5. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska 

redovisning 

7. Revisorernas rapport 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fråga om antalet styrelseledamöter 

11. Val av ordförande för Samfundet 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av valberedning 

14. Val av två revisorer 
15. Val av två revisorssuppleanter 

16. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året 

17. Styrelsens propositioner 

18. Medlemmarnas motioner 

19. Övriga ärenden 

20. Mötets avslutning 
 

 

§ 8 Firmateckning 
 

Samfundets firma tecknas av – förutom styrelsen i sin helhet – 
den eller de som styrelsen befullmäktigar. 
 

§ 9 Stadgeändring 
 

Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut av två på varan- 
dra följande föreningsmöten, varav det ena måste vara årsmöte. 
En tid av minst två månader ska förflyta mellan mötena. 
 

§ 10 Samfundets upplösning 
 

Beslut om upplösning av samfundet fattas vid två på varandra 
följande föreningsmöten, vara det ena måste vara årsmöte. En tid 
av minst två månader ska förflyta mellan mötena. Vid bägge 
mötena ska beslutet biträdas av minst 4/5 av de närvarande, 
röstberättigade medlemmarna. 
 
Beslut ska samtidigt fattas om överlämnande av Samfundets 
tillgångar till någon institution eller förening med ett syfte 
besläktat med Samfundets. 
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