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Stadgar för 

Föreningen Klosterliv i Vreta 

Vreta kloster 

 

§ 1. Föreningens namn är ”Föreningen Klosterliv i Vreta”. 

 

§ 2. Föreningen har sitt säte i Vreta kloster och den samverkar med Vreta klosters församling i 
frågor som rör målen angivna i § 3 i dessa stadgar. 

 

§ 3. Föreningens ändamål är att beskriva Vreta klosters kyrka och kloster samt att levandegöra 
deras historia. Föreningen skall också verka för bevarande och underhåll av klostrets 
lämningar, så att även kommande generationer kan lära av dessa. 

 

§ 4. Personer som inom föreningens ramar vill verka för målsättningen enligt § 3 är välkomna 
att vara föreningens medlemmar. 

 

§ 5. Medlemsavgift erläggs per kalenderår. Dess storlek fastställs för kommande år av 
årsmötet efter förslag från styrelsen. Medlemsavgift som avser förlängning av 
medlemskap ska vara betald senast 31 mars. 

 

§ 6. Verksamheten bedrivs genom förmedling av kunskap enligt § 3, genom studier, forskning 
och praktiska uppgifter.  
 
För att driva verksamheten kan föreningen efter behov tillsätta mindre grupper för att 
genomföra projekt. Föreningens projekt fastställs av styrelsen. 

 

§ 7. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 8. Föreningens beslutande organ är årsmötet, beslutande medlemsmöte och styrelsen. 

 

§ 9. Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den eller dem som styrelsen 
utser till firmatecknare. Styrelsen utser den eller dem som tecknar föreningens konton. 

 

§ 10. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen väljs av årsmötet.  
 
Styrelsen består av föreningens ordförande och minst 4 ledamöter. Ordförande väljs för 
en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs växelvis för en tid av två år. 
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och de övriga 
befattningshavare som behövs. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig då minst hälften 
av ledamöterna är närvarande.  
 
Vid omröstning gäller vid lika röstetal den mening som företräds av mötesordföranden. 
 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av mötesordföranden och 
särskilt utsedd protokolljusterare. 
 
Det åligger styrelsen att 

 företräda föreningen och vidta åtgärder för dess fortbestånd och framåtskridande 

 förvalta och ansvara för föreningens tillgångar 

 räkenskaperna i avslutat skick överlämnas till revisorerna senast 28 dagar före 
årsmötet 

 till föreningens årsmöte framlägga skriftlig redogörelse för verksamheten under 
det gångna året, inkluderande rapport om bibliotek, arkiv och dräktförråd samt 
ekonomisk redogörelse 

 förbereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet. 

 

§ 11. Årsmöte skall hållas senast före utgången av mars månad. Utlysning av årsmötet skall ske 
minst 28 dagar i förväg genom personlig kallelse till medlemmarna. 
 
Motioner, som skall behandlas på årsmötet, inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före 
årsmötet. 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma på dagordningen: 

 Mötets öppnande 

 Val av presidium för mötet: ordförande, sekreterare, två personer att jämte 
mötesordförande justera årsmötesprotokollet samt två rösträknare 

 Fastställande av dagordning och röstlängd 

 Fråga om mötets behöriga utlysande 

 Föredragning av föregående årsmötes protokoll 

 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

 Föredragning av resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret 

 Föredragning av revisionsberättelsen 

 Fastställande av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 
det gångna räkenskapsåret 

 Beslut om disposition av årets resultat 

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

 Fastställande av årsavgift 

 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

 Val av ordförande i föreningen 

 Val av övriga styrelseledamöter 

 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 Val av ansvarig(a) för föreningens bibliotek 

 Val av ansvarig(a) för föreningens arkiv 
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 Val av ansvarig(a) för föreningens dräktförråd 

 Val av ansvarig(a) för föreningens hemsida 

 Val av ansvarig(a) för föreningens guideverksamhet 

 Val av övriga funktionärer 

 Val av valberedning om minst två medlemmar 

 Mötets avslutning. 
 
Styrelsen väljs enligt § 10. Övriga val sker på ett år. 
 
Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, dock med undantag av § 13 ändring av 
stadgar och § 14 föreningens upplösning. Vid lika röstetal avgörs valfrågor genom lottning 
och övriga frågor genom mötesordförandens utslagsröst. I samtliga omröstningar 
definieras majoritet utifrån antalet avgivna röster. 

 

§ 12. Beslutande medlemsmöte skall hållas när styrelsen så påkallar. Vid beslutande 
medlemsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Vid omröstning 
på beslutande medlemsmöte gäller vad som sägs om årsmöte i § 11. Utlysning av 
beslutande medlemsmöte skall ske minst 28 dagar i förväg genom personlig kallelse till 
medlemmarna. 

 

§ 13. Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två beslutande möten enligt § 11 
respektive § 12 varav minst ett skall vara årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras 
två tredjedels majoritet. 
 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
Förslaget skall delges medlemmarna i samband med kallelse till beslutande möte. 

 

§ 14. Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två beslutande möten enligt § 11 
respektive § 12 varav minst ett skall vara årsmöte. För beslut om föreningens upplösning 
fordras två tredjedels majoritet. 
 
Vid föreningens upplösning tillfaller föreningens eventuella tillgångar Vreta klosters 
församling att användas till ändamål enligt § 3 i dessa stadgar. 

 

 

 

 

Föreningens första stadgar antogs när Föreningen Klosterliv i Vreta bildades den 18 november 1998. 
Dåvarande § 4 ändrades år 2003. 
Dåvarande § 9 ändrades år 2005. 
Dåvarande § 10 togs bort år 2009 
Större revidering gjordes år 2014.  

Dessa stadgar antogs 2014-03-12. 


