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§1

Föreningen syfte
Föreningens ändamål är
att väl bevara och på ett intresseväckande sätt visa de byggnader, äldre föremål, arbetsredskap,
verktyg, konstverk och andra saker, som tillhör föreningen och ingår i dess samlingar,
att på samma sätt dokumentera, bevara och visa svunna tiders arbetsformer, livsstilar och miljöer,
att fortlöpande utöka samlingarna för att därigenom kunna ge samtida och efterföljande
Karlshamnare och övriga intresserade en representativ och lättillgänglig bild av stadens och
bygdens förhållanden och utveckling, och
att inom kommunen med tonvikt på staden främja kulturminnesvård och museal verksamhet
liksom utställningar och liknande kulturella aktiviteter.
§2

Medlemmar
I föreningen kan som medlemmar inträda personer, som vill främja föreningens verksamhet
och som erlägger föreskriven avgift.
Till hedersledamot kan föreningen kalla person, som på ett synnerligen verksamt sätt främjar
dess syften. För inval av hedersledamot erfordras, att minst två tredjedelar av antalet av de vid
årsmötet närvarande medlemmarna röstar för detta.
§3

Medlemsmöten
Medlemmars rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på medlemsmöten. På ett möte, årsmötet, som skall hållas varje år före maj månads utgång, väljs
styrelserepresentanter och revisorer samt granskas föregående års verksamhet.
Kallelse till möte utfärdas av styrelsen senast en vecka för mötet antigen genom annons i
lokaltidningarna eller per post till varje medlem.
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§4

Styrelse
För förvaltning av föreningens angelägenheter finns en styrelse med minst sju och högst elva
ledamöter jämte minst fyra suppleanter.
Två ledamöter och en suppleant utses av karlshamns kommun. De övriga väljs av medlemmarna
för två år i sänder, räknat från årsmöte till och med årsmöte, varvid eftersträvas att val av hälften
av ledamöterna och suppleanterna sker varje år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt sekreterare.
Styrelsen är beslutför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter
så påfordrar.
För varje kalenderår skall styrelsen avge årsredovisning med resultaträkning, balansräkning
och verksamhetsberättelse.
bets- och räkenskapsår räknas från den 1 juli till 30 juni. Verksamhets- och kassaberättelse skall vara avlämnade till revisorerna senast den 15 augusti.
§5

Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.
§6

Revision
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer jämte suppleanter. De
utses årligen, en revisor jämte suppleant av Karlshamns kommun och en jämte suppleant av
årsmötet.
Berättelse över granskningen skall lämnas till och behandlas på årsmötet.
§7

Protokoll
Vid medlemsmöte och styrelsesammanträde skall föras protokoll.
§8
2
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Ändring av stadgarna
Ändring av föreningens stadgar sker efter beslut därom på två medlemsmöten, varav ett årsmöte.
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