Stadgar för Alliance française d’Upsal
(ideell förening med org.nr. 8176025-8143)
Reviderade stadgar antagna vid årsmöte 6 september 2018
Ursprungligen antagna den 27 september 1994
och tidigare reviderade den 20 september 2001 och den 19 september 2011
Ursprungliga på franska utarbetade »statuts« för ALLIANCE FRANÇAISE, Comité d’Upsal
tryckta i Uppsala 1911 är de äldsta »stadgar« som gått att finna.

§1 Ändamål
Alliance française d’Upsal grundades den 7 december 1891 och är en avdelning av den i Paris
år 1883 bildade föreningen Alliance française.
Föreningens ändamål är att främja kännedom om Frankrike och de franskspråkiga ländernas
språk, historia och kultur. Föreningen verkar för detta syfte genom att anordna
sammankomster med föredrag, diskussioner eller annan aktivitet, på franska eller svenska.

§2 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av alla som vill främja föreningens ändamål. Medlemskap erhålls
genom att erlägga årsavgift. Årsmötet bestämmer avgiftens storlek.
Föreningen äger rätt att av icke-medlemmar uttaga inträdesavgift för enstaka aktiviteter.

§3 Allmänna bestämmelser
Föreningen leds av ett föreningsmöte (årsmöte) bestående av alla medlemmar och en av
årsmötet vald styrelse, bestående av minst sju ledamöter. Styrelsen leds av en ordförande.
Vidare ska finnas en vice ordförande, en skattmästare och en sekreterare samtliga utsedda för
ett år i sänder.
Vidare skall finnas en valberedning bestående av högst tre personer, varav en
sammankallande.

§4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet skall utgå minst
tre veckor före mötet. Likaså ska bokslutet överlämnas till revisorerna senast tre veckor innan
årsmötet.
Vid årsmötet skall följande förekomma:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Fastställande av dagordning
c. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet
d. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året
e. Revisorernas berättelse för det gångna året
f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
h. Val av ordförande, vice ordförande och skattmästare

i. Val av övriga styrelseledamöter
j. Val av två revisorer samt en ersättare
k. Val av valberedning
l. Ärende som styrelsen eller föreningsmedlem senast tio dagar före sammanträdet hänskjutit
till årsmötet
Omröstning på årsmöte sker öppet, såvida inte någon medlem begärt sluten omröstning. Varje
närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller att
val avgöres genom lottning och andra frågor genom ordförandens utslagsröst.
Extra föreningsmöte ska sammankallas av styrelsen om styrelsen eller minst femtio
föreningsmedlemmar begär det. Kallelse ska utgå senast två veckor före mötet och endast i
kallelsen upptagna ärenden kan behandlas.

§5 Styrelse
Styrelsen beslutar i alla frågor som inte ankommer på årsmötet att besluta om.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga funktionärer, samt vid behov även
arbetsutskott, och äger rätt att adjungera utanförstående personer.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på förslag av ordföranden eller av minst
två styrelseledamöter.
Styrelsen åligger:
a. att utlysa och förebereda föreningens sammanträden,
b. att uppbära, förvalta och redovisa föreningens inkomster och utgifter,
c. att till årsmötet avge berättelse och bokslut för föregående verksamhetsår,
d. att i övrigt leda föreningens verksamhet.
Föreningens firma tecknas av föreningens skattmästare, med i första hand ordföranden och i
andra hand föreningens sekreterare som ersättare.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av ordföranden och en ledamot.

§6 Förvaltning och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret, alltså tiden 1 januari till
och med 31 december.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas två
revisorer och en ersättare utsedda för ett år i sänder.

§7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med enkel majoritet av de avgivna rösterna vid två
på varandra följande föreningsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. Minst två månader måste
förflyta mellan de två föreningsmötena.
Förslag till beslut om stadgeändring skall vara upptaget i kallelsen och utsänt tillsammans
med denna.
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§8 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen blir giltigt först då det godkänts av två på varandra
följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet och mellan vilka minst två
månader ska ha förflutit. För varje sådant beslut erfordras två tredjedels majoritet av de
närvarande.
Förslag till beslut om upplösning av föreningen skall innefatta förslag till disponerandet av
föreningens tillgångar på dagen för upplösningen. Förslaget skall vara upptaget i kallelsen och
utsänt tillsammans med denna.
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