TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD
Föreningens stadgar
Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012.
§ 1. Ändamål
Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt
sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

§ 4. Hedersledamot
Till hedersledamot i Tekniska Föreningen i Kristianstad kan inväljas person inom
föreningens verksamhetsområde, som i alldeles särskild grad gjort sig bemärkt
som främjare av tekniska, tekniskt-industriella, arkitektoniska eller
naturvetenskapliga intressen eller gjort sig särskilt förtjänt i föreningen.

§ 2. Medel
Tekniska Föreningen i Kristianstad verkar för sin uppgift företrädesvis genom informationsspridning, studiebesök, föredrag och diskussioner inom ingenjörs- och
naturvetenskap samt arkitektur, vilket bör ske i samband med enkel kamratlig
samvaro och genom samverkan med liknande föreningar och samfund i landet.

§ 3. Medlemmar och inval
Alla som stödjer och främjar Tekniska Föreningens i Kristianstad ändamål kan
genom ansökan hos styrelsen av denna bli invald som enskild medlem (person)
eller korporativ medlem (företag, institution).
Hedersledamot föreslås av en enhällig styrelse och inväljs genom ett enhälligt
Beslut vid årsmötesförhandling.

§ 5. Utträde
Medlem som önskar utgå ur Tekniska Föreningen i Kristianstad anmäler detta

skriftligen till styrelsen.
Medlem som under två på varandra följande år inte erlagt stadgad och
avfordrad årsavgift, anses ha utträtt ur Tekniska Föreningen i Kristianstad.

§ 6. Årsmöte, styrelse och valnämnd
Årsmötet är Tekniska Föreningens i Kristianstad högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall hållas under årets första kvartal och om möjligt i Kristianstad och på dag som av styrelsen bestäms och vartill skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och per post eller e-post tillställs varje medlem minst 10 dagar före mötet.
Kallelse skall vara åtföljd av föredragningslista och på mötet får endast
förekomma ärenden, som har angivits i kallelsen.
Styrelsen, som verkställer årsmötets beslut och sköter Tekniska Föreningens i
Kristianstad angelägenheter, består av ordföranden och fem ledamöter samt två
suppleanter. Samtliga mandat är tvååriga.
Suppleanterna skall underrättas om styrelsesammanträden och har rätt att närvara.
Styrelsen skall årligen avge verksamhetsberättelse.
Val till årsmötesförhandlingar skall ske efter förslag av en
valnämnd.
På ordinarie årsmötesförhandling skall följande behandlas:

1. Val av ordförande, protokollförare och två ,protokolljusterareför mötet.
2. Fråga om mötet behörigen sammankallats.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår och fastställande
av medlemsavgifter.
6. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
a) På årsmöte, som hålls år med jämna årtal, väljs ordförande, två ledamöter
och en suppleant.

b) På årsmöte, som hålls år med udda årtal, väljs tre övriga ledamöter och en
suppleant.
7. Val av skattmästare (kassör).
8. Val av klubbmästare och vice klubbmästare.
9. Val av två revisorer och två suppleanter.
10.Val av valnämnd, som skall bestå av tre ledamöter, varav styrelsen utser en,
och två suppleanter. En årsmötesvald ledamot skall vara sammankallande.
11. Motioner och andra ärenden, som upptagits på den utsända kallelsen (föredragningslistan). Motion (-er) skall ha inkommit till styrelsen i skriftlig form
senast den 31 december för att komma med i kallelsen till årsmötet.

Inom sig, på första styrelsesammanträdet efter årsmötet, utser styrelsen årligen
vice ordförande, firmatecknare och ledamot i valnämnden samt inom eller utom
sig, sekreterare. Vice ordföranden har samma funktioner inom Tekniska Föreningen i Kristianstad som ordföranden.

Extra årsmöte skall hållas, om styrelsen finner det erforderligt, och då på dag
och plats, som styrelsen bestämmer. Vid mötet får endast förekomma ärenden,
som angivits i kallelsen, utsänd minst 10 dagar före mötesdagen.

§ 7. Revision
Bokföringsåret sammanfaller med kalenderår.
Räkenskaperna skall i god tid lämnas för granskning till revisorerna, som i sin tur
årligen vid årsmötesförhandlingarna lämnar revisionsberättelse till styrelsen.
Revisorerna äger dessutom rätt att när som helst under sin mandattid granska
Tekniska Föreningens i Kristianstad bokföring och inventera dess tillgångar.
Med anledning av härvid gjorda iakttagelser kan de förorda om sammanträde
med styrelsen, i förekommande fall för inkallande av extra årsmöte.

§ 8. Sammanträden

Styrelsen sammanträder om möjligt varje månad, med undantag av juni-juli, på
tid och plats som beslutas på styrelsesammanträde. Protokoll, som föres vid varje
styrelsesammanträde och justeras (godkännes) på det nästkommande styrelsesammanträdet, utgör kallelse till kommande styrelsesammanträde.
Föreningsaktivitet, ev. i kombination med föreningssammanträde, ordnas om möjligt åtta gånger per år. Fyra tillfällen under tiden sep. – dec. och fyra tillfällen
under jan. – maj.
Skriftlig inbjudan (kallelse) utgår från styrelsen minst 10 dagar före aktuell aktivitet.
Om föreningssammanträde ingår skall föredragningslista bifogas inbjudan (kallelse) om ärenden som kan förväntas bli beslutförelagt förekommer. Protokoll föres
vid inslag av föreningssammanträde. Att tillsammans med ordföranden justera
protokollet utses en justeringsman.
Vid sammanträde, årsmöte och föreningsaktivitet må efter anmälan hos ordföranden gäst närvara.

§ 9. Avgifter
Till bestridande av Tekniska Föreningens i Kristianstad utgifter erlägger enskild
medlem en årsavgift som bestämmes av årsmötet.
Avgiften för korporativ medlem utgår enligt överenskommelse i varje särskilt fall.
Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 10. Stadgeändring
Förslag till ändring av Tekniska Föreningens i Kristianstad stadgar inlämnas
skriftligen till styrelsen, som har att snarast möjligt delge föreningen förslagets
innehåll jämte eget utlåtande om detta. Då stadgeändringsförslag förekommer
skall meddelande om detta lämnas i kallelse till sammanträde / möte.
För bifall till ändringsförslag fordras minst 2/3 av de närvarandes röster, vilket
beslut skall konfirmeras på ett följande sammanträde med minst 2/3 av de närnärvarandes röster.

§ 11. Tekniska Föreningens i Kristianstad upplösning
Beslut om upplösning av Tekniska Föreningen i Kristianstad skall för att bli
giltigt fattas på två årsmöten med minst sex månader mellan mötestillfällena.
Beslut på andra mötet fattas med minst ¾ majoritet.
Möjligen befintliga tillgångar skall enligt beslut på ett sista föreningssammanträde överlämnas som stipendium till elev (elever) inom Kristianstads gymnasieområde, vilken (vilka) genomgår teknisk utbildning.

