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Stadgar för TÄCKLEBO BRODERIAKADEMI
Antagna vid årsmötet i Stockholm 22 november 1997
Reviderade årsmötet 1999
Reviderade vid årsmöte i Växjö 28 okt. 2006
Reviderade vid årsmötet i Södertälje 24 okt. 2015
Reviderade vid årsmöte i Västerås 14 april 2018
Reviderade vid årsmöte i Karlstad 1 mars 2020
§1

Namn
Akademins namn är Täcklebo Broderiakademi.

§2

Säte
Akademin har sitt säte i Täcklebo. Broderiakademins postadress bestäms av
styrelsen.

§3

Ändamål
Täcklebo Broderiakademi är en obunden ideell förening med målsättning att
# främja broderiet som konstnärligt uttrycksmedel,
# öka medvetenheten om broderiets tradition,
# främja möjlighet till broderiets vidareutveckling,
# skapa nya arenor för broderiet att möta publiken,
# vara ett forum för att stärka samhörigheten mellan dem som arbetar med
broderi.

§4

Medlemskap
Varje enskild person som stöder föreningens ändamål och som har ett lustfyllt
intresse för broderi kan bli medlem.
Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift inom
bestämd tid utesluts automatiskt efter en påminnelse.

§5

Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§6

Beslutande organ
Broderiakademins högsta beslutande organ är ordinarie eller extra årsmötet.
Årsmötesbeslut verkställs av styrelsen. Styrelsen förvaltar Broderiakademins
angelägenheter.

§7

Lokala broderigrupper, lokalombud
Varje medlem kan knyta andra medlemmar till sig för att bilda lokala
broderigrupper. De lokala broderigrupperna arbetar självständigt och ska hålla
sig till akademins syfte och ändamål. Broderigrupperna utser lokalombud. Vid
utåtriktade aktiviteter skall kopplingen till Täcklebo Broderiakademi klart
framgå.

§8

§9
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Räkenskapsår
Broderiakademins räkenskapsår och verksamhetsår löper från 1 januari till och
med 31 december.
Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall om möjligt hållas före mars månads utgång, dock senast
30 april.
Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15
januari
På ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Upprop och fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fråga om arvode, reseersättning eller traktamente till styrelseledamöter samt
revisorer
11. Motioner
12. Styrelsen förslag
13. Budget och verksamhetsplan
14. Medlemsavgift
15. Val av ordförande vartannat år
16. Val av 6 styrelseledamöter med en mandattid på två år
17. Val av två revisorer varje år
18. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, varje år
19. Övriga frågor som anmälts under punkt 5

§ 10

Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 6 ledamöter. Styrelsen utser
mellan sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.
Styrelsen har rätt att adjungera en eller två ledamot/ - möter vid behov.
Styrelsen är beslutsmässig då ordförande och fyra ledamöter är närvarande.
Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras.

§ 11

Firmateckning
Broderiakademins firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller enligt
beslut av styrelsen.

§ 12

Revision

Styrelsen skall senast 15 februari lämna bokslutshandlingar samt
verksamhetsberättelse till revisorerna.
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§ 13

Extra årsmöte
Styrelsen kallar till extra årsmöte på eget initiativ eller om minst en tredjedel av
medlemmarna så begär skriftligt eller om revisorerna så kräver.

§ 14

Stadgeändring
Broderiakademins stadgar ändras genom beslut med två tredjedels majoritet av
de närvarande vid ordinarie eller extra årsmöte. Förslag skall väckas genom
skriftlig motion eller styrelseförslag med begäran om extra årsmöte.

§ 15

Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte sker per post, E-post eller genom Broderiakademins
medlemstidning och annonseras på Broderiakademins hemsida. Kallelse skall
vara utsänd fyra veckor innan ordinarie årsmöte samt två veckor innan extra
årsmöte.
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut samt revisorernas berättelse ska
finnas tillgängliga för medlemmarna en vecka före årsmötet.

§ 16

Upplösning
För upplösningen av Täcklebo Broderiakademi krävs två tredjedels majoritet av
de närvarande vid ordinarie eller extra årsmöte. Broderiakademins tillgångar
skall, enligt mötets beslut, tillfalla broderiverksamhet inom t.ex. galleri, skolor
eller museum.

