
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      STADGAR 
                               FÖR SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
 
§ 1 ÄNDAMÅL 

1.1 Ändamål 
Smålands Gille i Uppsala är en ideell sammanslutning av i Uppsala med omnejd 
boende personer med anknytning till Småland eller Öland. 

 
§ 2 MEDLEMSKAP   
    2.1 Medlemskap 
          Till medlem antages person som har anknytning till Småland eller Öland. 
     
    2.2 Inträde  
          Beslut om inträde i Gillet fattas av styrelsen vid nästkommande sammanträde.
    
    2.3 Uteslutning 
          Medlem som underlåtit att betala årsavgift under två på varandra följande år,    
          kan uteslutas ur Gillet genom beslut av styrelsen. Innan uteslutning sker, skall   
          medlemmen genom påminnelse göras uppmärksam på den uteblivna   
          betalningen.    
 
§ 3 VERKSAMHET 
    3.1 Smålands Gilles verksamhet utövas genom  
       1. årsstämma 
       2. föreningsaktiviteter  
 
 
§ 4 ÅRSSTÄMMA 
    4.1 Befogenheter 
          Smålands Gilles högsta beslutande organ är årsstämman. 
          Årsstämma skall hållas senast i maj månad, på plats och vid tidpunkt som    
          beslutas av styrelsen. Styrelsen skall kalla till extra årsstämma, om minst en      
         fjärdedel av Gillets medlemmar eller revisorer begär det.  



   
   4.2  Sammansättning 
          Alla medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsstämman. Rösträtt  
          tillkommer endast närvarande gillesmedlemmar. 
    
4.3  Kallelse 
       Kallelse skall utsändas senast 30 dagar före ordinarie årsstämma och senast 14  
       dagar före extra årsstämma. Föredragningslista och övriga stämmohandlingar  
       åtföljer kallelsen. 
 
4.4  Årsstämmoagenda 
       Vid årsstämma skall, förutom val av mötesfunktionärer, förekomma: 
 närvarolista,  
 behandling av års- och revisionsberättelse, 
 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, 
 val av ålderman, 
 val av styrelseledamöter, 
 val av två revisorer och suppleanter, 
 val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande, 
 beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid, 
 övriga ärenden. 
 
4.5  Beslutsformer 
       Beslut vid årsstämma fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa  
       stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval där  
       lotten skiljer. 
            
 
§ 5 STYRELSE 
  5.1 Befogenheter 
        Styrelsen leder gillets verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av        
        årsstämma eller extra stämma fattade beslut. 
 
 5.2 Sammansättning 
       Styrelsen består förutom av ålderman, av minst sex, högst åtta ledamöter. 
       Ledamöter väljs på årsstämma för en period av två år. 
       Val av halva antalet ledamöter eller vid udda tal närmast högre tal, sker vid en  
       årsstämma och val av resterande vid nästföljande årsstämma. 
       Om helt ny styrelse väljs på årsstämma, skall mandattiden för halva antalet eller  
       vid udda antal, närmast lägre antal väljas för ett år. 
      Ålderman väljs av årsstämma för en tid av ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig   
      själv. I styrelsen skall vidare ingå vice ålderman, gillesskrivare, skattmästare,  
      gillesmor, gillesvärd, sekreterare/arkivarie.              



      Avgående ålderman och ledamot kan väljas om.     
      Styrelsen äger rätt att adjungera person/er för vissa frågor. Denne/dessa är dock ej  
      beslutsmässig/a i styrelsen. 
 
 
5.3 Arbetsformer 
      Styrelsen sammanträder på kallelse av ålderman och i övrigt när majoriteten av  
      ledamöter så begär.  
      Vid styrelsemöte skall protokoll föras. 
      Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.   
      Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har  ålderman utslagsröst.  
      Vid personval skiljer dock lotten.  
 
5.4 Styrelsens uppgifter 
      Styrelsens uppgifter, utöver vad som tidigare nämnts, är att: 
      föra aktuell medlemsförteckning, 
      planera, organisera och genomföra gillets verksamhet, 
      varje år avge årsberättelse som distribueras till alla medlemmar, 
      ansvara för gillets ekonomi, 
      utse firmatecknare, 
      utse attestanter, 
      följa gällande lagar och förordningar, 
      hålla kontakt med andra smålandsgillen.   
 
§ 6 VALBEREDNING 
  6.1 Valberedning   
     För förberedande av val som ankommer på årsstämman skall finnas en     
     valberedning. 
     Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande.  
     Valberedningen skall senast 14 dagar före årsstämman till styrelsen inkomma med   
     fullständigt förslag på funktionärer för det kommande verksamhetsåret. 
 
§ 7 EKONOMI 
  7.1 Smålands Gilles tillgångar består av medlemmarnas årsavgifter, samt eventuella  
        överskott från aktiviteter. Gillet har rätt att därutöver mottaga gåvor. 
   
  7.2 Räkenskapsår 
        Smålands Gilles verksamhets- och räkenskapsår skall utgöras av kalenderår. 
 
   
 
 
 



7.3 Revisorer  
        Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer. För var och en   
        av dessa skall finnas en suppleant. Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelse  
        över styrelsens förvaltning och räkenskaper. Denna presenteras på årsstämman  
        tillsammans med årsberättelsen. 
 
 
§ 8 STADGEÄNDRING 
 8.1 Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsen, som                        
     föredrar förslaget jämte eget yttrande vid nästkommande årsstämma. För antagande       
     fordras att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar beslutar härom. 
 
§ 9 UPPLÖSNING 
  9.1 Förslag rörande Gillets upplösning behandlas av årsstämman. Beslut om  
      upplösning träder i kraft först sedan minst fyra femtedelar av närvarande  
      medlemmar uttalat sig härför.  
      Beslut om fördelning av Gillets tillgångar och skulder beslutas av årsstämman  
      efter beredande och förslag av styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stadgar för Smålands Gille i Uppsala antogs första gången 24 mars 1936. 
Stadgeändringar har därefter skett vid ett antal tillfällen, senast 25 april 2023. 
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