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S Ö D E R M A L M 
antagna vid föreningens konst i tuerande år  1954,  

med ändringar och tillägg beslutade på årsmötena  

1960 och 1975 

 

§ 1 

Föreningens namn är ”Föreningen Södermalm” 

§ 2 

Föreningens ändamål är att verka för bevarandet av Södermalms kultur- och skönhetsvärden 
samt att väcka och vidga intresset för Södermalms historia och minnen 

§ 3 

Som medlemmar kan alla nuvarande och tidigare söderbor eller andra, som hyser intresse för 
föreningens verksamhet, vinna inträde. 

Medlemmarna utgörs av årligt betalande och ständiga medlemmar. Ständigt medlemskap 
vinnes genom att erlägga en avgift tio gånger så stor som senast fastställda årsavgift. Avgiften 
för årligt betalande medlemmar bestäms för varje år av det under året dessförinnan 
sammanträdande årsrnötet. 

§ 4 

Föreningens angelägenheter handhavs dels på föreningsmöte, dels av föreningens styrelse och 
dennas arbetsutskott. 

§ 5 

Föreningens årsmöte äger rum senast under april månad. 

§ 6 

På årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

a) styrelsens årsberättelse, 
b) revisionsberättelsen, 
c) fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och förvaltning, 
d) val av revisorer och revisorssuppleanter, 
e) bestämmande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår, 
f) val av ordförande, 
g) val av styrelseledamöter, 
h) bestämmande av årsavgiftens storlek, 
i) eventuella frågor som framställs av styrelsen eller enskild medlem. 



§ 7 

Styrelsen äger, då den så anser nödigt, kalla föreningen till extra sammanträde. 

Styrelsen är skyldig kalla föreningen till extra sammanträde, då minst 25 föreningsmedlemmar 
hos styrelsen skriftligen begärt detta med angivande av vilket ärende, som skall upptas till 
behandling. På extra sammanträde får endast sådana ärenden upptas till behandling, som i 
kallelsen angivits. 

§ 8 

Kallelse till föreningssammanträde skall ske per post minst 8 dagar före sammanträdet. 

§ 9 

På föreningssammanträde fattas beslut genom öppen omröstning, för så vitt ingen medlem 
begär sluten votering. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, 
utom vid val, då lotten skiljer. 

§ 10 

Styrelsen består av, förutom ordföranden, minst 10, högst 16 ledamöter. I styrelsen ska 
Södermalms alla fyra församlingsområden vara representerade, om möjligt med minst 2 
representanter från varje församlingsområde. Styrelsemedlemmarna väljs för en tid av två år, 
ordföranden dock för ett år (se § 6 f), liksom den som väljs för att ersätta styrelsemedlem som 
avgått innan mandatet utgått. Styrelsemedlem kan omväljas. 

§ 11 

Styrelsen är beslutmässig, när minst en medlem utöver halva dess antal är tillstädes. Vid lika 
röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen utser på konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet vice ordförande, 
sekreterare, vice sekreterare, skattmästare och eventuella andra funktionärer samt arbetsutskott. 

§ 12 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljs årligen inom eller 
utom föreningen två revisorer och två revisorssuppleanter. 

§ 13 

Medlem, som under två på varandra följande år icke erlagt årsavgift, kan av styrelsen uteslutas 
ur föreningen. 

§ 14 

Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning skall fattas på två på varandra 
följande sammanträden med minst en månads mellanrum. Ett av dessa skall vara ordinarie. Vid 
föreningens upplösning skaIl behållningen enligt föreningens beslut överlämnas för ändamål, 
som är förenligt med föreningens verksamhet. 


