
Inledning och bakgrund till stadgar för 

Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner 

Kultur 

Kultur är det kitt som håller samman ett samhälle. 

 

Kulturförening 

Det är som en integrerad del i detta samhälle vi skall se vår uppgift som kulturförening. 

 

Kommunalt uppdrag 

Sällskapet bildades 1982 för att ta till vara och levandegöra den litterära traditionen från 

Martin Koch och den grupp han samlade omkring sig, den s.k. Hedemoraparnassen: Martin 

Koch, Kerstin Hed, Paul Lundh och Nils Bolander. Sällskapet fick efter Lagmansgårdens 

brand 1985 kommunens uppdrag att söka återskapa den originalmiljö som blev till ett Martin 

Koch rum, ett minnesrum för en kulturepok i Hedemora. Föreningen har fullgjort detta 

uppdrag och låtit deponera konstverk, möbler, böcker och inredning med anknytning härtill. 

 

Föreningens uppdrag 

Integrationen i det kommunala uppdraget innefattar även ett uppdrag att levandegöra denna 

tradition. I samverkan med kommunen har sällskapet utgivit årsskrifter, anordnat litterära 

symposier, föredrag och kulturevenemang av olika slag. Ett särskilt Martin Koch pris har 

delats ut. Föreningen har även tagit initiativ till ett Kerstin Hed pris att tilldelas en kvinnlig 

författare, kulturarbetare eller opinionsbildare som verkar i Kerstin Heds anda. 

 

 

 

 

Denna inledning/bakgrund till stadgarna  

för Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner har godkänts vid  

styrelsemöte 2015-03-18 samt vid årsstämma 2015-05-23 



STADGAR FÖR 

MARTIN KOCH-SÄLLSKAPET 
Hedemoraparnassens Vänner 

(Denna revision är fastställd 2012 och är en anpassning av tidigare stadgar från 1982, reviderade 1989 

och 1990, till den faktiska utveckling av sällskapets verksamhet som skett. Förändringarna anges med 

fet stil.) 

 
§ 1 

Sällskapets syfte är att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Martin Koch att främja forskningen om honom och hans verk, 

med särskilt fokus på återskapande oh sammanhållande av originalmiljön på Lagmansgården, samt levandegörande av den 

kulturtradition som där skapades i kretsen av den s.k. Hedemoraparnassen. 

§ 2 

Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning, som erlagt den av årsmötet beslutade årsavgiften.  

§ 3 
Förvaltningen av sällskapets tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter utövas av en styrelse, som utses vid årsmötet. Den skall 

bestå av ordförande och kassör som väljs särskilt, samt fem övriga ledamöter och tre suppleanter som alla väljs för en mandattid av 

två år. Därvid eftersträvas att ordföranden och kassören, samt hälften av ledamötena väljs växelvis vartannat år. Ordförande, 

sekreterare och kassör utgör arbetsutskott. 

§ 4 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre ledamöter framställt begäran därom.. Styrelsen är beslutsför då  minst 
fyra personer ur den är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av fungerande ordföranden.. Vid styrelsen skall 

protokoll föras över beslut i de ärenden som förekommer.  

§ 5 
Sällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

§ 6 
Sällskapets räkenskaper skall avslutas per kalenderår och granskas av två revisorer, vilka jämte två ersättare för dem utses vid årsmötet. 

§ 7 

Sällskapet håller årsmöte före juni månads utgång, Kallelse till årsmötet utfärdas minst två veckor i förväg. 

§ 8 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1) val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet. 
2) val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

3) fråga om årsmötets behöriga kallelse. 

4. fastställande av förslag till dagordning 

5. styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

6. övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till sammanträdet 

7. behandling av förslag som väkts av medlem och minst fjorton dagar före årsmötet skriftligen tillställts styrelsen. 
8. val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, enligt § 3.  

9. val av revisorer och ersättare för dem enligt § 6   

10. fastställande av årsavgift enligt § 2 
§ 9 

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmöte, samt ett extra allmänt möte tidigast tre månader därefter, eller nästa ordinarie 

årsmöte, varvid i kallelsen ändringsförslaget anges. 
§ 10 

Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid på vart och ett av dessa minst fyra femtedelar av 

de närvarande skall vara ense om beslutet. Om sällskapet upplöses skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till Hedemora Kommun. 

 
Ett förslag utsändes till sällskapets medlemmar och behandlades och reviderades 

vid stämma 2012-08-25 i enlighet med vad som beslutades 2012-05-26. 

Eftersom det då beslutades om interimistisk prolongation för sittande styrelse, så 

innebär det formellt, att årsstämman ajournerade sig och återupptog 

förhandlingarna för behandling av dessa ärenden. 

Detta är stämmans förslag till stadgar efter revision 2012-08-25. Förslaget har 

underställts Kommunstyrelsen i Hedemora för godkännande och är därmed 

gällande. 

I enlighet med förslag 

till stadgar i Bilaga 4 

till årsstämma 120825 


