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§1 Namn och officiella farger
1.1 Foreningens namn ar Styringheim.
1.2 Styringheims officiella farger ar svart och silver. I det fall silver ej kan anvandas skall vitt
nyttjas.
1.3 Styringheims oficiella nyhetsbrev ar Hwita Stjernan som utkommer i tryck eller digital form.
§ 2 Syfte och mal
2.1 Syfte.
Foreningens syfte ar att oka kunskapen om och levandegora tidsperioden 600-1600 e. Kr.
2.2 Mal
Foreningens mal ar:
• Att ge medlemmarna mojlighet att bade praktiskt och teoretiskt forvarva kunskaper om
tidsperioden.
• Att levandegora tidsperioden pa ett historiskt korrekt satt, utefter den enskilda medlemmens
forutsattning.
• Att verka for ett utbyte med liknande foreningar for att pa sa vis oka kunskapen i foreningen.
§ 3 Organisation
3.1 Styringheim ar en ideell historisk forening och ar politiskt och religiost obunden.
3.2 Verksamhetsaret och rakenskapsaret foljer kalenderaret.
3.3 Arsmotet ar foreningens hogsta beslutande organ.
§ 4 Medlemskap
4.1 Enskild medlem
Enskild medlem ar den person som erlagt av arsmotet faststallda avgift.
4 2 Familjemedlemskap
Familjemedlemskap kan losas for familjemedlemmar boende pa samma adress.
4.3 Hedersmedlem
Hedersmedlem utses av arsmotet. Hedersmedlemmen behover ej erlagga medlemsavgift till
Styringheim och medlemskapet galler pa livstid.
4.4 Foreningsmedlemskap
Om annan forening onskar inga medlemskap i Styringheim, erlaggs samma medlemsavgift som for
familjemedlemskap.
4.5 Avstangd medlem maste fa ett styrelsebeslut innan nytt intrade beviljas.
§ 5 Medlemmars rattigheter och skyldigheter
5.1 Rattigheter
a. Narvara vid foreningens styrelsemoten och dar ha yttranderatt.
Narvaroratten undantas da arenden av kanslig natur behandlas.
b. Narvara vid foreningens arsmote och dar ha yttranderatt samt en rostratt.
c. Varje medlem har en rost.
d. Foreningar som lost foreningsmedlemskap ager endast en rost under arsmotet. Foreningen eller
dess representanter ager ej ratt att sitta i Styringheims styrelse.
e. Att fa lamna motion till ordinarie arsmote.
f. Att rostning genom ombud far ske, om skriftlig fullmakt inlamnats och godkants av arsmotet.
Fullmakt får lämnas av myndig medlem.
5.2 Medlemmars skyldigheter
a. Att folja Styringheims stadgar.
b. Att verka for Styringheims val.
c. Att inte medvetet skada Styringheim eller dess medlemmar.

§ 6 Styrelsen
6.1 Sammansattning
Styrelsen bestar av
• Ordforande/firmatecknare
• Vice ordforande
• Sekreterare
• Kassor/firmatecknare
• Materialforvaltare
• 2 ledamoter
• 2 suppleanter
Dessa valjs av arsmotet. Ordforande och suppleanter valjs pa ett ar och ovriga i styrelsen valjs pa
tva ar. Halva styrelsen skall vara pa valbar plats varje ar.
6.2 Styrelsemote
• Styrelsen sammantrader minst 6 ganger per ar.
• Kallelse skall ske minst 7 dagar innan styrelsemotet.
6.3 Rostningsforfarande
• Styrelsen ar beslutsmassig nar majoriteten av styrelsemedlemmarna ar narvarande.
• Om ordinarie styrelseledamot ej kan narvara pa mote skall denne utse supplent att foretrada
ledamotens rost. Ifall ordinarie ledamot ej uppfyllt sin plikt, lottas rostratten mellan narvarande
suppleanter.
• Vid lika rostetal har ordforande utslagsrost.
• Per capsulam-beslut kan ske om styrelsens asikt inhamtats. Ordforande ar den enda som kan be
om per capsulam.
§7 Arsmote
7.1 Utlysning
• Arsmotet skall ske i mars manad efter avslutat verksamhetsar.
• Kallelse med moteshanlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan arsmotet.
7.2 Motioner och propositioner
• Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 januari.
• Motioner och propositioner ar moteshandlingar.
7.3 Revisionsberattelse
Revisionsberattelsen skall inkomma till styrelsen innan arsmotet. Ordforande har ansvar for att
kontakta revisorn.
7.4 Forslag till dagordning
1. Arsmotets oppnande
2. Val av motesordforande
3. Val av motessekreterare
4. Faststallande av rostlangd
5. Val av tva justerare tillika rostraknare
6. Motets behoriga utlysande
7. Faststallande av dagordning
8. Verksamhetsberattelse och ekonomisk redovisning
9. Revisionsberattelse.
10. Ansvarsfrihet for avgaende styrelse
11. Forslag pa verksamhetsplan och budget for kommande ar
12. Propositioner och motioner
13. Val av
a. Ordforande pa 1 ar.
b. Val av vice ordforande pa 2 ar
c. Val av sekreterare pa 2 ar

d. Val av kassor pa 2 ar
e. Val av materialforvaltare pa 2 ar
f. Val av 2 ledamoter pa 2 ar
g. Val av 2 suppleanter pa 1 ar
14. Val av revisor och revisorssuppleant for kommande aret.
15. Val av sarskilda kommiteer och valberedning.
16. Faststallande av medlemsavgift for nasta verksamhetsar
17. Ovriga fragor
18. Motets avslutande
7.5 Extra arsmote
Extra arsmote kan utlysas om minst 1/3 av Styringheims medlemmar, majoriteten av styrelsen,
ordinarie arsmotet eller revisorn sa begar.
Extra arsmote ska ske senast 6 veckor efter att behorig framstallan gjorts. Kallelse skall utga senast
3 veckor fore motet. Kallelsen skall innehalla preliminar dagordning.
Extra arsmote behandlar endast fragor som foranlett kallelsen till arsmotet.
Extra arsmotet skall innehalla foljande punkter:
1. Extra arsmotets oppnande
2. Val av motesordforande
3. Val av motessekreterare
4. Faststallande av rostlangd
5. Val av tva justerare tillika rostraknare
6. Motets behoriga utlysande
7. Faststallande av dagordning
8. Fragor som foranlett extra arsmote
9. Motets avslutande
§ 8 Val och rostningsforfarande
8.1 Vid rostning anvands acklamation, dock ej om minst 1 person begar votering.
Vid beslut galler enkel majoritet i alla fragor forutom stadgeandringar dar 2/3 majoritet kravs. Alla
medlemmar har en rost vardera, oavsett om de har enskilt eller familjemedlemskap. Undantaget ar
externa foreningar med medlemskap i Styringheim. Dessa som endast har en rost.
Sittande styrelseledamoter far ej rosta i fragor om ansvarsfrihet.
8.2 Sluten omrostning skall ske om minst 1 person sa begar.
8.3 Vid personval skall sluten omrostning ske om minst 1 person sa begar. Vid lika rostetal mellan
tva personer, skall ny omrostning ske, om lika rostetal sker igen skall lotten avgora.
§ 9 Stadgeandring
9.1 Andring av eller tillagg till dessa stadgar kan endast ske genom beslut av tva pa varandra
foljande arsmoten varav ett ar ordinarie arsmote.
9.2 For att andring eller tillagg skall ske kravs att minst tre fjardedelar (3/4) av arsmotet stodjer
andringen.
9.3 Vid tvist angaende dessa stadgars tolkning galler styrelsens tolkning fram till dess ett arsmotet
givit sin tolkning.
9.4 Som stadgeandring raknas inte sprakliga justeringar som ej forandrar betydelsen.
§ 10 Avstangning
10.1 Medlem kan avstangas om denne medvetet och uppenbart har brutit mot dessa stadgar eller
annan av Styringheim utfardad forordning pa satt som kommit Styringheims eller dess medlemmar

uppenbart till skada.
10.2 Medlem kan avstangas om denne skadat Styringheim eller dess medlemmar genom att bryta
mot svensk lag eller likstalld forordning.
10.3 Medlem kan avstangas om denne agerat pa ett sadant satt att Styringheim eller medlem lidit
skada.
10.4 Medlem som hotas av avstangning ager ratt att yttra sig personligen, eller via utsedd
representant.
10.5 Fragan om tidsbegransad avstangning fattas av styrelsen. Enhallighet av styrelsen kravs for att
genomfora avstangning. Styrelsen kan endast stanga av enskild medlem i hogst 1 ar.
10.6 Avstangd medlem har ratt att overklaga sitt fall pa nastkommande arsmote.
§ 11 Upplosande av foreningen
Upplosande av foreningen kan ske genom beslut av minst 3⁄4 av medlemmarna narvarande vid
arsmotet. Upplosning kan endast ske om beslut tas pa tva pa varandra foljande arsmoten dar minst
ett av dem skall vara ordinarie. Mellan motena skall minst 12 veckor ha forflutit. Vid foreningens
upplosning skall Styringheims tillgangar forvaltas under 3 ar av Styringheim utsedd forvaltare, ifall
Styringheim under denna period ateruppstar, skall alla tillgangarna aterga till Styringheim.
Kostnader for forvaring av Styringheims saker tas fran Styringheims tillgangar. Om Styringheim ej
ateruppstar, tillfaller alla tillgangar forvaltaren efter att 3 ar har forflutit. Forvaltare av Styringheims
tillgangar har ratt att nyttja, med normalt slitage som foljd , tillgangarna.

