
Stadgar för 
MÄLARÖARNAS FOLKRÖRELSEARKIV 

                    Antagna vid årsmötet den 23 april 2001 
 

§ 1  Föreningens ändamål 
       Mälaröarnas Folkrörelsearkiv är en ideell förening av organisationer verksamma                       
       i Ekerö kommun. Föreningen skall verka för att dessa organisationers arkiv samlas, 
       bevaras och vårdas. Föreningens uppgift är också att väcka intresse för              
       organisationers historia och deras betydelse för samhällets utveckling.               
 
§ 2  Medlemskap 
       Medlemskap är öppet för alla ideella föreningar i Ekerö. Enskild person kan erhålla 
       medlemskap som stödjande medlem. Vid årsmötet har stödjande medlem yttrande    
       och förslagsrätt men ej rösträtt. 
 
§ 3  Representation 
        Medlem företrädes vid föreningens årsmöte av högst två ombud. Ombuden utgör 
        föreningens representantskap som är föreningens högsta beslutande organ och som  
        väljer styrelse. 
 
§ 4  Representantskapets möten 

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Årsmötet ska     
hållas under april månad. Då styrelsen finner det erforderligt eller då minst halva 
antalet medlemmar så begär skall representantskapet kallas till extra möte. 

        
Kallelse skall utsändas 14 dagar före representantskapets möte. Ärenden som avser 

       ändring av stadgarna och ändring av årsavgift får ej avgöras med mindre än att  
       medlemmarna delges detta i kallelse. 
 
       Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 
1      Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
 
2       Förteckning över de närvarande och justering av röstlängd 
 
3        Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
 
4        Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse 
 
5        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 
6         Fråga om arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer 
 
7        Fastställande om medlemsavgift 
 
8         Fastställande av budget 
 
9         Val av styrelseordförande 



 
10       Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dessa 
 
11       Val av revisorer och suppleanter för dessa 
 
12        Val av valberedning 
 
13         Av styrelsen eller av revisorerna väckta frågor 
 
14         Av medlem väckt fråga 
 
            Varje ombud äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets 
             ordförande biträder utom vid val då lotten avgör. Beslut fattas med enkel 
             majoritet. Till ordinarie årsmöte skall motion vara styrelsen tillhanda senast 
             den 15 mars. 
                  
§ 5   Extra föreningsmöte 
        Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende, som varit angivet i                                                                            
         kallelse till mötet. Såsom ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån 
         inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som  
         justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän. 
 
§ 6    Valberedning 
         Valberedning, vars mandatperiod är 1 år, skall bestå av tre ordinarie ledamöter  
          två suppleanter. Årsmötet utser sammankallande. Valberedningens förslag bifogas 
          kallelsen till årsmötet. 
 
§ 7    Styrelsen 
         Föreningens styrelse skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.                                                                                       
         Föreningens ordförande, som väljs på ett år, utses av årsmötet. Övriga i styrelsen 
         väljes på två år och på så sätt att halva antalet väljes varje år. Utöver ordförande 
         konstituerar styrelsens sig själv. Suppleanter väljes på ett år. 
 
          Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter 
          gjort framställan därom. Styrelsen är beslutsmässig, när halva antalet ledamöter 
          plus en är närvarande.  
 
§ 8     Styrelsens uppgifter 
          Styrelsen är kontaktorgan för Folkrörelsearkivet. Styrelsen handhar föreningens 
          angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och de ytterligare riktlinjer som 
          representantskapet anger. Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse samt  
          budgetförslag för nästkommande års verksamhet till årsmöte. 
 
§ 9     Firmateckning 
          Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma. 
 
 
 



 
§ 10   Revision 
          Årsmötet utser två revisorer samt  ersättare för dessa. Mandatperioden är ett år. 
 
§ 11   Stadgeändringar 
          För stadgeändring fordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande                                                                  
          representantskapsmöten, av vilka ett ska vara årsmötet. 
 
§ 12   Arkiv 

Mälaröarnas Folkrörelsearkiv tar emot de ideella föreningarnas arkiv, som är                          
eller har varit verksamma inom Ekerö kommun, för förvaring i arkiv inom 
kommunen. Övriga föreningar kan efter styrelsens särskilda beslut mot avtal få                    
tillgång till arkivlokalen. Arkivmaterialet deponeras helt på frivillig grund.  

          All material måste vara ordnade och förtecknade vid leveransen.  
          Arkivbildaren och arkivet skall ha var sitt exemplar av förteckningen. 
          Varje medlemsorganisation avgör vilka, som skall få ta del av inlämnat förenings- 

 material. Föreningens beslut i ärendet meddelas genom protokollsutdrag. 
Mälaröarnas Folkrörelsearkivs styrelse ansvarar för att inga andra än de som 
föreningen beslutat får ta del av föreningshandlingarna. 

  
§ 13   Arkiv efter förening, som upphört 

Såvida organisationen inte annorlunda beslutat, beslutar Mälaröarnas  
Folkrörelsearkivs styrelse om tillgänglighet och vidare utlåning av upplöst 
organisations arkiv.      

           
§ 14   Beslut om arkivföreningens upplösning eller samgående med annan       
          arkivförening 
          För upplösning av föreningen eller samgående med annan arkivförening krävs      
          beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmötet. 
          Förslaget vid den sista stämman ska biträdas av minst två tredjedelar av angivna 
          röster. Vid detta tillfälle skall även beslut om disposition av föreningens egendom. 
 
 


