
Stadgar för Bibliotekets Vänner i Sandviken
(Antagna av årsmötet 12 mars 2018 och ersatte stadgarna från 2016. Ändringen från
tidigare avser §2 )

§1 Föreningens namn är Bibliotekets Vänner i Sandviken. Organisationsnummer 
885501-3366.

§2 Föreningens främsta syfte är att vara ett stöd till Sandvikens Folkbibliotek, 
sprida information om bibliotekets verksamhet och bidra till olika 
kulturaktiviteter och ett positivt kulturklimat i Sandviken, fritt från 
kommersiella intressen. Arbetet sker i huvudsak genom samarbete med 
biblioteket, som medarrangör och idégivare.

Vi vill verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och främja litteraturens ställning.

Föreningen ska vara tillgänglig för alla och ser gärna samarbete och 
samverkan med andra som delar vår verksamhetsidé. 

§3 Årsmötet hålls senast i mars och behandlar val, ekonomi mm. Se 
årsmötesdagordning, bilaga 1. Kallelse till årsmötet görs senast fyra 
veckor före årsmötet.

§4 Styrelsen konstituerar sig själv och består av minst fem och högst nio 
personer. 
Antalet suppleanter skall vara högst tre.
Antalet revisorer skall vara en eller två och högst en ersättare. 
Posterna besätts på två år, ca hälften varje år.

§5 Räkenskapsåret motsvarar kalenderår.
Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda två veckor före 
årsmötet.
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda i god tid före 
årsmötet.

§6 Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet.  

§7 Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet med minst två tredjedels 
majoritet.
Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till årsmötet.

§8 Beslut om föreningens upplösning fattas på två på varandra följande 
årsmöten. Hur tillgångarna skall disponeras beslutar årsmötet. 
Föreningens syfte skall beaktas.



Bilaga 1

Dagordning till årsmöte Bibliotekets Vänner i Sandviken

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Godkännande av kallelsen

4. Val av presidium vid årsmötet: Ordförande, Sekreterare, två justerare, tillika 

rösträknare

5. Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Resultat och balansräkning

Revision

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Styrelsens förslag till medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

8. Behandling av motioner och styrelseförslag

9. Val av

Ordförande

Övriga ledamöter

Suppleanter

Revisorer och en ersättare

Valberedning

Eventuella andra uppdrag

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutning


