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Stadgar för 
Svensk-Polska Föreningen i Stockholms Län 

 

  
§ 1 

Svensk-Polska Föreningen i Stockholms Län är en lokalförening av Svensk-Polska Samfundet, vilket är en 
opolitisk sammanslutning, som har till ändamål att sprida upp lysning om Polen i Sverige och f rämja 

förbindelserna mellan Sverige och Polen, särskild de kulturella, humanitära och ekonomiska.  
För tillgodoseende av dessa syf ten ordnas sammankomster, föredrag, konserter, utställningar, studieresor 
och utbyten. Härjämte utges och sprids skrif ter. 

 
§ 2 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som vill verka för föreningens syf te. Årsavgiften eller annan 

medlemsavgif t skall fastställas av Svensk-Polska Föreningens årsmöte och erläggs i förskott, dock senast 
den sista april. 
 

§ 3 
Hedersledamot kan utses av styrelsen bland dem som tillhör föreningen eller gjort densamma synnerliga 
tjänster. Hedersledamot är helt avgif tsbefriad. 

 
§ 4 

Föreningens angelägenheter handskas av en styrelse bestående av ordförande och högst tio ledamö ter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, programansvarig och medlemsansvarig. 
Styrelsen är beslutsför då minst en tredje del av ledamöterna är närvarande.   
 

§ 5 
Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår. 
 

§ 6 
Årsmöte skall hållas under första tertialet (januari-april) varje år och meddelande därom skall utsändas minst 
två veckor före mötet. För att delta i årsmöte och ha rösträtt krävs att medlemsavgif ten är erlagd.  

 
§ 7 

Årsmötet utser en revisor jämte en revisorssuppleant, som har att  granska styrelsens förvaltning under det 

gångna året samt att till årsmötet avge revisionsberättelse.  
 

§ 8 

Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. val av ordförande för mötet, 
2. kontroll av närvaro och erlagd medlemsavgif t för året, 

3. godkännande av dagordningen, 
4. val av sekreterare för mötet, 
5. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, 

6. f råga om mötets behöriga utlysande, 
7. föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning, 
8. föredragning av revisionsberättelse, 

9. beslut angående ansvarsf rihet för styrelseledamöterna, 
10.  val av ordförande på ett år, 
11.  val av minst 3 och högst 10 styrelseledamöter, 

12.  val av en revisor samt suppleant för denne, 
13.  val av valberedning, 
14.  motioner 

 
§ 9 

Beslut om ändringar och tillägg i föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte, varvid för ändringar eller 

tillägg erfordras 2/3 av angivna röster. Förslag om ändringar eller tillägg skall inlämnas till styrelsen senast 
f jorton dagar före årsmötet. Motioner skall inlämnas till styrelsen senast f jorton dagar före årsmötet.  
 

§ 10 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid årsmöte. 2/3-dels majoritet erfordras för att beslut 
om upplösning skall vara giltigt. Information om ärendet skall vara utsänd till samtliga medlemmar minst en 
månad före årsmötets avhållande. 

Föreningens tillgångar skall vid upplösning överföras till Svensk-Polska Samfundet. 
 
Dessa stadgar är godkända och antagna vid årsmötet den 27 mars 2021. 


