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Stadgar 
Antagna vid Saljesällskapets årsmöten den 18 maj 2013 samt 24 maj 2014 

1) Sällskapets uppgifter 
Saljesällskapet, med säte i Jämshög, har som syfte att sprida kunskap om och 
intresse för Sven Edvin Saljes författarskap. Sällskapet vill visa på Saljes betydelse 
som skildrare av den svenska landsbygden och dess människor från 1600-talet till 
våra dagar. Sällskapet vill verka för att vidga och fördjupa intresset och förståelsen 
för Sven Edvin Salje och hans författarskap samt att bevaka att Sven Edvin Saljes 
texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor. 

2) Medlemskap 
Personligt medlemskap erhålles genom en årsavgift. Familjemedlemmar kan för 
en lägre avgift ansluta sig till sällskapet. Även juridisk person som bibliotek, 
företag etc. kan ingå i sällskapet som medlem. 

3) Styrelsens utseende 
Sällskapets styrelse skall bestå av minst sju ledamöter. Årsmötet väljer ordförande 
för ett år samt övriga ledamöter för två år. Styrelsen är beslutsmässig när minst 
halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig övriga 
funktionärer. 

4) Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen kan därutöver sammanträda 
då ordföranden eller halva antalet ledamöter så påkallar.  

5) Verksamhetsår 
Verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderår. 

6) Valberedning 
Årsmötet utser en valberedning på tre personer med uppgift att framlägga namn-
förslag till kommande årsmöte. Mandatperioden för valberedningen är ett år. 
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7) Revisorer 
Årsmötet utser revisorer och en revisorssuppleant till att granska föreningens 
verksamhet. Mandatperioden för revisorerna är ett år. 

8) Årsmöte 
Årsmöte skall hållas före utgången av maj månad. Kallelse till årsmöte skall ske 
senast tre veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet skall inges till styrelsen 
senast två veckor före årsmötet.  

Årsmötets dagordning skall uppta följande punkter: 
1) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
2) Val av justeringsmän 
3) Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
4) Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 
5) Revisorernas berättelse 
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
7) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 
8) Val av ordförande för det kommande året 
9) Val av styrelseledamöter  
10) Val av revisorer och revisorssuppleant 
11) Val av valberedning inkl sammankallande 
12) Fastställande av årsavgiftens storlek 
13) Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
14) Behandling av motioner 
15) Eventuell fråga om stadgeändring 
16) Övriga ärenden 

9) Stadgeändring 
För ändring av stadgar krävs 2/3-majoritet vid vardera ett årsmöte samt ett extra 
föreningsmöte eller vid två på varandra följande årsmöten. Om stadgar föreslås 
ändrade skall detta framgå av kallelse till mötet. 

10) Upplösning 
Beslut om upplösning av sällskapet sker genom beslut med 2/3-majoritet vid 
vardera ett årsmöte samt ett extra föreningsmöte eller vid två på varandra 
följande årsmöten. Om sällskapet förslås upplösas skall detta framgå av kallelse till 
mötet. Sällskapets tillgångar skall vid upplösning användas till vård av de 
Saljesamlingar som förvaras av Jämshögsortens Hembygdsförening. 


