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Stadgar för föreningen folkrörelsernas arkiv i Borås,
godkända av stadsfullmäktige den 20 november 1969 och antagna av föreningen den 21 maj 1970.

§1
Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås utgör en sammanslutning av i Borås verksamma föreningar inom
folkrörelserna. Arkivföreningen har till uppgift att samla och bevara föreningarnas arkivmaterial.

§2
Alla i Borås verksamma föreningar av facklig, politisk, ideell, religiös eller kulturell natur kan erhålla medlemskap i arkivföreningen.

§3
Anmälan om medlemskap skall göras skriftligt till arkivföreningens styrelse, som har att avgöra, huruvida
sökanden enligt § 2 är berättigad till inträde.

§4
Arkivföreningens verksamhetsår, budgetår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och
med den 31 december samma år (kalenderår).

§5
Vid arkivföreningens möten representeras varje medlem av en för kalenderår utsedd person. För representanten
skall finnas suppleant, som äger rätt att närvara vid mötena och delta i diskussionerna vid desamma men icke
i besluten. Enahanda rätt äger av staden utsedd ledamot och suppleant i styrelsen.

§6
Beslut vid möte fattas med enkel majoritet. Varje medlem äger en röst. Vid lika antal röster äger ordföranden
utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§7
Årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.
Extra möte skall hållas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna för
uppgivet ärendes behandling därom gör framställning hos styrelsen.
Kallelse till möte skall skriftligen tillställas varje medlem minst 14 dagar före mötet. Kallelsen skall uppta de
ärenden, som skall förekomma på mötet.

§8
Vid årsmötet skall förekomma följande:
Val av ordförande för årsmötet. Intill dess så skett, föres ordet av styrelsens ordförande eller den, styrelsen
därtill utsett.
Val av justeringsmän.
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Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av tre styrelseledamöter och två suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Fastställande av stat och arbetsplan för nästkommande verksamhetsår.

§9
Arkivföreningen företräds av en styrelse bestående av fem ledamöter jämte tre suppleanter. Årsmötet väljer
tre ledamöter och två suppleanter. Stadsfullmäktige i Borås utser två ledamöter och en suppleant.
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Sistnämnda funktion må fullgöras av
stadens drätselkontor om styrelsen så beslutar.

§ 10
Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter är närvarande.
Minst tre ledamöter måste dock vara om beslutet ense. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje ledamot äger
en röst. Vid lika antal röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 11
Arkivföreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer. En av revisorerna jämte
suppleant för denne skall väljas vid årsmötet. Den andre revisorn jämte suppleant för denne utses av stadsfullmäktige i Borås.
Räkenskaperna skall jämte styrelseberättelse angående föregående verksamhetsårs förvaltning tillhandahållas
revisorerna före februari månads utgång varje år. Revisorerna skall före mars månads utgång till styrelsen
avlämna sin berättelse över granskningen, vilken berättelse styrelsen har att med eget yttrande över eventuella
anmärkningar samt förvaltningsberättelsen framlägga vid årsmötet.

§ 12
Arkivföreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande, av två styrelseledamöter i förening, vilka
utses av styrelsen.

§ 13
Styrelsen handhar arkivföreningens löpande förvaltning, övervakar dess skötsel, anställer och avskedar dess
personal samt utfärdar instruktioner för denna.

§ 14
Materialet skall ordnas, förtecknas, förvaras och gallras enligt de normer som gäller för offentliga arkiv samt
stå till förfogande för allmän forskning och studier.
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§ 15
Stadgeändring skall godkännas av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte samt
skall dessutom godkännas av stadsfullmäktige i Borås.

§ 16
Anmälan om utträde ur akrivföreningen skall ske skriftligen till styrelsen senast tre månader före årsmötet.

§ 17
Beslut om arkivföreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall
vara årsmöte.

§ 18
Vid arkivföreningens upplösning skall dess material, samlingar och övrig egendom överlämnas til Borås
stad. Från offentlig myndighet erhållet oförbrukat bidrag skall dock återgå till myndigheten.
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