SKA Umas Stadgar
Antagna på det extra årsmötet 2005

§1

SKA Uma som förening

1:1

Föreningens namn är Sällskapet för Kreativ Anakronism Uma, i dessa stadgar fortsättningsvis
förkortat till SKA Uma.

1:2

Föreningens säte är i Umeå.

§2

SKA Umas plats i världen

2:1

SKA Uma är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att verka för
främjandet av praktiska och teoretiska studier i perioden 600 - 1600-talets seder och bruk med
objekt från den tiden som förebild.

2:2

SKA Uma är en fristående del av The Society for Creative Anachronism, Inc, i dessa stadgar
fortsättningsvis förkortat till SCA. SCA är en ideell världstäckande organisation inriktad på
studier av tiden 600 - 1600 e. Kr.

§3

SKA Umas stadgar

3:1

Ändringar eller tillägg i SKA Umas stadgar skall tas upp på 2 på varandra följande årsmöten
varav 1 måste vara ordinarie och det skall ha gått minst 8 veckor mellan årsmötena. För att en
ändring skall kunna träda i kraft måste en majoritet av deltagarna rösta för förslaget i de båda
årsmötena.

3:2

Stadgarna träder i kraft efter att den publicerats i SKA Umas tidning.

§4

Medlemskap

4:1

Var och en som har betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift i SKA Uma och godkänner dessa
stadgar är medlem i föreningen.

4:2

Medlem som medvetet och uppenbart bryter motdessa stadgar eller annan av föreningen utfärdad
förordning eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas. Dock först sedan vederbörande fått
tillfälle att yttra sig inför medlemmarna. Frågan om uteslutning skall behandlas vid särskilt öppet
möte. För att uteslutning ska kunna ske krävs bifall av 2/3 av deltagarna i mötet.

§5

Möten

5:1

Varje år skall ett årsmöte hållas. Extra årsmöten kan utlysas om behov finns. Om så begärs eller
anses nödvändigt får ett eller eventuellt flera allmänna möten hållas. Årsmötet skall utlysas av
SKA Umas styrelse minst 6 veckor i förväg och allmänt möte minst 2 veckor i förväg genom
kallelse till samtliga medlemmar.

5:2

Det ordinarie årsmötet skall hållas i februari eller mars.

5:3

Om ¼ av medlemmarna skriftligen så begär skall styrelsen kalla till allmänt möte.

5:4

Varje medlem i SKA Uma som har fyllt 15 år äger rösträtt vid årsmöte/allmänt möte samt
motionsrätt till årsmötet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid personval ska lottning
tillgripas vid lika röstetal.

5:5

Vid personval skall sluten omröstning begagnas. Den eller de personer som personvalet gäller har
ej rätt att rösta.

5:6

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 3 veckor före årsmötet eller senare om styrelsen så
beslutar. Kassarapportering, verksamhetsberättelse, budgetförslag, revisionsberättelse, dagordning
och valberedningens förslag tillsänds medlemmarna senast en vecka innan årsmöte.

§6

Styrelse

6:1

Valbara till styrelsen är endast medlemmar i SKA Uma som har fyllt 18 år.

6:2

Styrelsen skall bestå av minst ordförande, kassör, sekreterare och 2 styrelseledamöter, fler
ledamöter kan tillsättas men antalet styrelsemedlemmar ska vara udda till antalet. Styrelsen får
inte bestå av fler än sju personer.

6:3

Person som sitter i styrelsen får inte ha mer än 1 post i styrelsen och 1 huvudämbete.

6:4

Styrelsen väljs vid årsmötet för kommande mandatperiod. Mandatperioden sträcker sig från
årsmöte till årsmöte.

6:5

Om ordinarie styrelseledamot avgår väljer denne sin efterträdare bland suppleanterna. Den
utvalde suppleanten skall vid ett styrelsemöte godkännas av styrelsen för den post han/hon
tillträder. Denne sitter då resterande delen av styrelseledamotens mandatperiod.Om det inte finns
någon suppleant som kan över ta posten så blir posten utlyst på ett allmänt möte där ny person
väljs för den kvarvarande delen av mandatperioden. Om ordförande eller kassör avgår blir det
nyval av denna post på ett allmänt möte. Den valda personen sitter den kvarvarande delen av
ordinarie ordförande eller kassörs mandatperiod.

6:6

Styrelsen skall sammanträda när minst en av ledamöterna så begär. Det åligger styrelsens
ordförande att kalla styrelsen till sammanträde.

6:7

Styrelsen är beslutsmässig om minst 50% av ledamöterna är närvarande.

§7

Räkenskapsår och revision

7:1

På det ordinarie årsmötet skall 2 revisorer väljas för kommande verksamhetsåret. Dessa revisorer
skall kontrollera föreningens räkneskaper. Dessa skall ha tagit del av samtliga av föreningens
utfärdade dokument och räkenskaper senast 3 veckor före årsmötet.

7:2

Senast 1 vecka före årsmötet skall styrelsen tillsammans med revisor gå igenom årsredovisningen.
Årsredovisningen skall vara signerad av alla styrelsemedlemmar.

7:3

Räkneskapsåret är lika med budgetåret dvs 01/01 - 31/12.

§8

Övrigt

8:1

Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

8:2:1 Föreningen upplöses genom beslut av detta på två varandra följande årsmöten varav ett måste
vara ordinarie årsmöte och minst 4 veckor skall ha förflutit mellan årsmötena. För att att
föreningen skall upplösas skall det vara ¾ av årsmötesdeltagarna som vill detta på båda
årsmötena.
8:2:2 Vid upplösning skall föreningens inventarier auktioneras ut till SKA Umas medlemmar. Pengarna
som denna auktion inbringar skall skänkas till lämplig välgörenhetsorganisation med
postgironummer i 90-serien. Egendom som finns kvar efter auktionen skall skänkas till SKA
Nordmark. Föreningens ekonomiska tillgångar skall fördelas enligt beslut från föreningens sista
årsmöte. Finns inget beslut om detta skall denna skänkas till lämplig välgörenhetsorganisation
med postgironummer i 90-serien.
8:3

Styrelsens protokoll publiceras i Ulman eller något av föreningens andra organ. Ordförande och
historiker skall inneha kopia av protokollen i sin helhet. Beslut skall delges speciellt berörda
snarast efter styrelsemötet. Information till allmänt berörda skall utlysas i SKA Umas tidning.

