FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR
SMÅLAND-BLEKINGE-TRÄFFEN
Förändringar markerade med fet stil
Upprättade januari 2016.
1. BILDANDE
Småland-Blekinge-Träffen, bildad den 3 nov 1984, är en sammanslutning av inom
Småland och Blekinge verksamma föreningar och klubbar med filateli och
frimärkssamlande på sitt program, här nedan kallade föreningar. (Anm: SmålandBlekinge-Träffen har funnits tidigare men utan stadgar och fast organisation.)
2. MÅLSÄTTNING
Småland-Blekinge-Träffen ska vara en förmedlande länk mellan föreningarna samt
främja deras filatelistiska intressen. Detta kan bl a ske genom årligen återkommande
möten (”träff”), cirkulationsverksamhet och medverkan vid regionala
frimärksutställningar, mässor, jubileum och liknande. Genom föredrag, visningar och
kontakt med massmedia, bör upplysningsverksamhet och propaganda bedrivas för att
öka intresset och kunskapsnivån bland samlare och allmänhet.
3. STYRELSE
Ordinarie träff (årsmötet, härefter kallad träff) är högsta beslutande organ, som
utser styrelse bestående av träffordförande som väljs på ett år och tre till fem
ledamöter på två år. Cirkulationsorganisatören skall vara självskriven ledamot i
styrelsen. För ledamötena väljs två suppleanter på ett år.
Styrelsen konstituerar sig snarast efter val och har att under ordföranden verka så att
träffens syfte uppfylls. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst
två ordinarie ledamöter så påfordrar.
4. TIDPUNKT FÖR TRÄFFAR
Ordinarie träff skall hållas under perioden februari/mars årligen. Styrelsen har dock
möjlighet att bevilja dispens för avvikelser från detta krav som är praktiskt möjliga.
Kallelse till träffen utfärdas minst två månader före träffen. Handlingar såsom
dagordning, årsberättelse, eventuella motioner, styrelseförslag och stadgeändringar m m bör vara föreningarna tillhanda minst en månad före träffen.
Till extra träff kan kallas om minst fem anslutna föreningar så påfordrar. Vid varje
träff årsmöte skall plats för nästa träff fastställas. Den arrangerande föreningen
fastställer tidpunkten i samråd med styrelsen.
Motioner och förslag till ordinarie träff skall inges senast en månad före dettas
avhållande och ställas till styrelsen. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst
åtta dagar före sammanträdet.
5. EKONOMI
Småland-Blekinge-Träffen är icke någon ekonomisk förening, varför avgifterna skall
avse att täcka löpande utgifter. Medlemsavgiften fastställes enligt paragraf 6 här
nedan. Beslutade avgifter skall vara inbetalda senast under maj månad.
Räkenskaperna avslutas den 31 december. Verksamhetsberättelse och räkenskaper
skall överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie träff.
Revisionsberättelse framläggs till årsmötet, som har att besluta i frågan om
ansvarsfrihet.

6. AVGIFTER
”Träffen” (årsmötet) beslutar om medlemsavgifter, vilka skall bestå av en grundavgift
och en rörlig tilläggsavgift. Den senare fastställes på grundval av det antal
seniormedlemmar respektive förening hade sistlidna 31 december, ett visst belopp per
medlem. Till seniormedlem räknas medlem som fyllt 18 år.
Förening i Småland eller Blekinge vinner inträde i Småland-Blekinge-Träffen om
klubben minst en månad före träffen skriftligen begär inträde.
7. RÖSTRÄTT
Rösträtt vid årsmöte äger varje förening, som till ”träffen” erlagt stadgade avgifter.
Rösträtten utövas genom av föreningen valda ombud. Så kallade ”röstetal” skall stå i
relation till respektive förenings antal seniormedlemmar sistlidna 31 december
sålunda:
Antal seniormedlemmar
Röstetal
1 – 20
1
21 - 50
2
51 – 100
3
101 – eller fler
4
Varje förening äger genom sina ombud utnyttja sitt röstetal, oavsett antal närvarande
ombud. Ombudets antal behöver således inte vara lika med röstetalet. Ansluten
förening utser årligen ombud som skall företräda föreningen och utöva dess rösträtt vid
årsmötet.
8. UPPLÖSNING
Beslut om Småland-Blekinge-Träffens upplösning skall för att vinna giltighet fattas på
två av varandra följande ”träffar” (årsmöten). Upplösningsyrkandet skall vid varje
tillfälle biträdas av minst ¾ av de vid årsmötena avgivna röstetalen.
9. EKONOMISK DELNING
Beslutas om Småland-Blekingeträffens upplösning skall eventuella tillgångar eller
skulder fördelas på föreningarna i förhållande till deras anmälda medlemsantal
sistlidna 31 december.
10. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske efter medlemsförslag vilket inkommit minst en
månad före träffen eller efter förslag från styrelsen. För att ändringar och tillägg skall
vinna giltighet, skall beslut fattas vid två på varandra följande träffar.

