STADGAR FÖR ÖSTGÖTATEXTIL
1§ Föreningens namn är Östgötatextil. Föreningen är en intresseförening med syfte
att:
 Stimulera och stödja de professionella östgötska textilproducenter som är
medlemmar i föreningen och deras satsningar.
 Utveckla nätverk och samarbetsformer utåt och inåt med öppenhet, respekt
och ansvar.
 Dessutom vill föreningen medverka till att fördjupa, utveckla och levandegöra
textila kulturtraditioner, kulturmiljöer samt besöksnäring.
2§ Föreningen verkar för professionella textilföretagare i Östergötland som vill
uppfylla föreningens syfte. Medlemskap kan sökas till föreningens styrelse. Ansökan
om medlemskap:
- kan göras av enskild yrkesverksam textilproducent.
- kan komma utifrån förslag från föreningens medlemmar.
Sökande bör uppfylla något av följande kriterier:
- utkomst dvs ha en huvudsaklig sysselsättning som textilproducent
- genomgången utbildning med avsikt för yrkesverksamhet inom textil
- mångårig yrkesverksamhet inom textilt arbete.
Nya medlemmar väljs av en majoritet av 51% (dvs enkel majoritet) av de som är
närvarande eller har lämnat fullmakt. Sluten omröstning tillämpas vid inval. Inval sker
den 1 februari och den 1 september.

3§ Medlem skall vara verksam i Östergötland och aktivt deltaga i föreningens arbete.
Utträde ur föreningen sker skriftligen till styrelsen. Den som utträtt kan ej ställa några
krav på föreningens eventuella tillgångar. Uteslutning av medlem sker automatiskt
vid utebliven medlemsavgift vid årsmötet påföljande år.
4§ Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften betalas på det sätt som
och inom den tid som styrelsen bestämmer.
5§ Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
6§ Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelsen.
7§ Styrelsen består av minst 3 ledamöter jämte minst två suppleanter. Samtliga väljs
vid årsmötet. Årsmötet utser även ordförande bland de ordinarie ledamöterna.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Vid behov kan adjungerad ledamot
utses.
Styrelseposterna roteras. Alla medlemmar kommer att ha åtaganden som
styrelseledamot eller annat uppdrag för att främja en aktiv förening.
Föreningen har minst fyra föreningsmöten per år. Styrelsen är beslutsmässig, då efter
kallelse till samtliga ordinarie ledamöter, minst tre av dessa eller deras ersättare är
närvarande. Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningen.
8§ Föreningen ska ha en revisor jämte personlig ersättare. Dessa väljs vid årsmötet,
som även väljer valberedning.
9§ Årsmötet skall äga rum senast i april. Personlig kallelse skall sändas ut två veckor
före mötet.

10§ Ärenden vid årsmötet:
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande vid mötet

3.

Val av sekreterare vid mötet

4.

Val av två justerare

5.

Fråga om mötets behöriga utlysande

6.

Behandling av verksamhets- och årsberättelse

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

9.

Val av ordförande för ett år i styrelsen

10. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter
11. Val på ett år av resterande antal styrelseledamöter
12. Val av minst två suppleanter på ett år
13. Val av en revisor jämte en ersättare för löpande verksamhetsår
14. Tillsättning av valberedning, två ledamöter
15. Fastställande av medlemsavgift för löpande verksamhetsår
16. Övriga ärenden

11§ Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar fordrar att beslut
fattas av två på varandra följande föreningsmöten, där av minst ett årsmöte.
På det sistnämnda mötet skall förslaget biträdas av minst två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna. Samma gäller upplösning av föreningen.
Kvarvarande tillgångar utbetalas i form av ett stipendium till en eller fler personer
verksamma inom Östergötland och som utmärkt sig i textila sammanhang.
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