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STADGAR
FÖR
NORDISKA VALSVERKSINGENJÖRSFÖRENINGEN

§ 1
Föreningens
ändamål

Föreningens uppgift skall vara följande:
En kamratförening för stärkande av samhörigheten mellan
Nordens valsverks- och smidesingenjörer. Föreningen skall även
underlätta sammanträffanden mellan dessa för diskussion av
problem rörande varmbearbetning.
§ 2

Medlemskap

Föreningens medlemmar skall vara dels självskrivna och dels av
styrelsen kallade medlemmar. Som självskriven medlem räknas
den, vilken innehar befattning som driftingenjör vid
varmvalsverks-, varmpressverks- eller smidesavdelning. Person,
som innehar befattning inom angränsande arbetsområden, kan
också bli upptagens om självskriven medlem, om styrelsen så
beslutar. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till
styrelsen på särskilt uppgjort formulär. Uppgifterna i
ansökningshandlingarna skall bestyrkas av två
föreningsmedlemmar.
Styrelsen kan dessutom till medlem kalla person, som ur
föreningens synpunkt kan anses särskilt värdefull att ha med i
föreningen.
Hedersledamöter kan väljas i föreningen.
§ 3

Uteslutande
ur föreningen

Om medlem övergår till annan verksamhet än ovan i § 2 angivs
för självskriven ledamot, skall styrelsen avgöra om fortsatt
medlemskap.
§ 4

Avgifter

Inträdesavgiftens respektive årsavgiftens storlek bestäms av
årsmötet. Den erläggs i förskott vid förvaltningsårets början.
Förvaltningsåret sammanfaller med kalenderåret.
Hedersledamöter och pensionärer erlägger ingen avgift.
§ 5

Rösträtt

Rösträtt på föreningssammanträde tillkommer varje medlem, som
jämlikt § 4 erlagt sin medlemsavgift.
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§ 6
Sammanträden

Två ordinarie sammanträden skall avhållas per år. Årsmötet hålls
en fredag i mars, lämpligen i Falun.
Det andra sammanträdet skall avhållas i Stockholm eller på annan
av styrelsen bestämd plats.
Styrelsen kallar till sammanträde genom särskild kallelse till envar
medlem.
§ 7

Årsmötet

Till årsmöte skall kallelse utgå minst 2 veckor i förväg och följande
ärenden skall behandlas:
1

Sammanträdets stadgeenliga utlysande genom den utsända
kallelsen avgörs.

2

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

3

Föregående årssammanträdes protokoll uppläses.

4

Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet
uppläses.

5

Revisorernas årsberättelse föredrages och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen avgörs.

6

Nya ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs i stället för
dem, som är i tur att avgå.

7

Revisorer och revisorssuppleant väljs.

8

Förslag, som väcks av styrelsen, eller som av medlem ingivits
till styrelsen före sammanträdets kungörande behandlas.

§ 8
Omröstning

All omröstning sker öppet. Om majoriteten av de närvarande
begär sluten omröstning skall dock dylik äga rum.
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§ 9
Beslutsmässighet

Sammanträde är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som
efter vederbörligen utfärdade kallelser infunnit sig. För
upphävande av förut fattat beslut, liksom för ändring av stadgar
och för upplösning av föreningen erfordras minst 2/3 majoritet av
avgivna röster. För stadgeändring och föreningsupplösning
erfordras dessutom beslut av två på varandra följande
sammanträden med minst en månads mellanrum.
Om föreningen skall upplösas föreslår styrelsen till det
föreningsmöte, vid vilket upplösningen sker, hur föreningens
tillgångar skall disponeras.
§ 10

Styrelse

Föreningens styrelse består av fem personer, nämligen
ordförande, vice ordförande, sekreterare, klubbmästare och
kassör. Därjämte skall finnas två suppleanter.
Till styrelsemedlemmar kan endast väljas självskrivna
medlemmar.
Styrelsen väljs för en tid av 2 år på så sätt, att ordföranden,
sekreteraren och en suppleant väljs ena året och den övriga delen
av styrelsen påföljande år.
§ 11

Revisorer

Klubbens räkenskaper och förvaltningen av dess medel och
angelägenheter skall granskas av två revisorer, som väljs för ett
år, och som senast två veckor före årssammanträdet till styrelsen
skall ha inlämnat räkenskaperna samt revisionsberättelsen. En
revisorssuppleant skall väljas för ett år.
§ 12
Firmatecknare är ordförande och kassör var och en för sig.

