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BORLÄNGE FRIMÄRKS- OCH VYKORTSFÖRENING
(bildad den 24 oktober 1941)
Antagna vid sammanträden den 7 november 1941 samt reviderade den 4 mars 1949, den 1
mars 1974, den 1 september 1998. och den 2 september 2008

§1 Ändamål
Föreningen bär namnet ”Borlänge Frimärks- och vykortsförening” och har till uppgift att
främja filatelin och medlemmarnas filatelistiska intressen. Denna uppgift vill föreningen
förverkliga genom:
 Föredrag, filmvisning, diskussioner och demonstrationer inom föreningens
verksamhetsområde.
 Propagandaverksamhet.
 Stödjande och organiserande av ungdomsfilatelin inom Borlänge kommun.
 Cirkulationsverksamhet.
 Att upprätthålla goda förbindelser med andra organisationer främst inom grannskapet.
 Att underlätta medlemmarnas frimärksförvärv såväl genom byte som på annat lämpligt
sätt.

§2 Medlemskap
Till medlem kan antas den som uppnått 15 ars ålder. Vid föreningens sammanträden kan
yngre person närvara under förutsättning att denna åtföljs av förälder eller annan vuxen
person.
Till hedersmedlem kan föreningen utnämna den som på ett framstående sätt främjat
föreningens syften.

§3 Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemmarna fastställs av årsmötet för nästa verksamhetsår.
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift. Medlem som inte betalat avgift till föreningen
under två på varandra följande år anses ha gått ur föreningen.

§4 Årsmöte
Verksamhetsåret omfattar frimärkssäsongen, som definieras som perioden september –
april. Årsmöte hålls i september månad. Kallelse utsänds till medlemmarna skriftligen
senast tre veckor före mötet. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
















Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning
Val av särskild ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två (2) justeringsmän för protokollet, tillika röstraknare
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkning.
Revisorns berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Medlemsavgift för nästa år.
Val av styrelse enligt § 5.
Val av revisor och ersättare.
Val av valberedning.
Styrelsens propositioner.
Motioner.
Vid mötet väckta frågor som lämnats till styrelsen för beredning.

§5 Styrelse
Föreningens angelägenheter hanteras av styrelsen som bestar av fem (5) ledamöter och två
(2) ersättare, Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år. Ordförande och
kassör/bytesföreståndare väljs ena året. Vice ordförande, sekreterare och bibliotekarie väljs
andra året.
Styrelsen sammantrader då ordföranden så finner önskvärt eller minst två ledamöter begär
detta. Styrelsen ar beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Styrelsen får utse arbetsutskott och får till utskottet i lämplig
omfattning delegera ärenden.
Styrelsen har sitt säte i Borlänge. Styrelsen ska årligen lämna en verksamhetsberättelse.

§6 Revisorer
Revisor och ersättare väljs för ett år i taget

§7 Förvaltning av föreningens tillgångar
Hur föreningens tillgångar i form av frimärken, böcker, kataloger och övriga
frimärkstillbehör ska hanteras beslutas av styrelsen.
Föreningens räkenskaper, förda per verksamhetsår och korrekt avslutade, ska tillsammans
med styrelsens årsberättelse senast två veckor före årsmötet för granskning överlämnas till
den vid föregående årsmöte utsedde revisorn. Denne har sedan att vid årsmötet lämna en
berättelse över den verkställda granskningen.

§8 Medlemsmöten
Medlemsmöten hålls på tider som beslutas av styrelsen, normalt en gång i månaden med
undantag av sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti. Styrelsen har dessutom rätt att
kalla till extra sammanträde på tid som styrelsen bestämmer. Kallelse sker då genom
sekreteraren.

§9 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar ska skriftligen inlämnas till föreningens styrelse senast två
veckor före det sammanträde då frågan ska tas upp till behandling. Stöds förslaget av minst,
2/3 av de röstande ska ärendet bordläggas till det närmast följande årsmötet för
avgörande. Även då krävs att det stöds av minst 2/3 av de röstande.

§l0 Föreningens upplösning
Väcks förslag om föreningens upplösning krävs att förslagets bordlaggs till nästa årsmöte
och på detta stöds av minst 2/3 av de röstande. I händelse av föreningens upplösning ska
på detta årsmöte beslut också fattas om vad som ska göras med föreningens tillgångar.

