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§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. 

 

Organisation 

a) Föreningsarkivet. 

b) Industrihistoriskt Arkiv 

 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, nedan kallat arkivet, är en religiöst neutral och 

partipolitiskt obunden organisation. 

 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har sitt säte i Mölndal.  

 

Arkivet är ideell förening som har till uppgift att samla in, inventera, ordna och förteckna 

skrivna handlingar, trycksaker, foton, fanor m.m. som tillkommit som ett resultat av 

verksamheten hos anslutna föreningar, företag och enskilda personer. 

 

Arkivet har även till uppgift att på olika sätt bl.a. genom anordnande av utställningar, väcka 

intresse för föreningens och företagets historia. Arkivet skall även uppmuntra till forskning på 

arkivmaterialet. 

 

§ 3. Medlemskap 

Medlemskap i arkivet är öppet för verksamma organisationer inom Sydvästra 

Götalandsregionen. För närvarande är det Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille,  

Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommuner. 

 

§ 4. Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. 

 

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

 

För sin granskning äger revisorerna att senast den 15 februari erhålla räkenskapshandlingar 

och övriga underlag som behövs för granskningen Revisorernas yttrande skall överlämnas till 

styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

 

§ 6. Representantskap 

Arkivets högsta beslutande organ är representantskapet, vilket består av en representant för 

varje verksam arkivbildare. Styrelsens ledamöter ingår i representantskapet.  

Representantskapet är beslutsmässigt på årsmöte eller extra representantskapsmöte i enlighet  

 

§ 7. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen har till uppgift att sköta arkivets angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och de 

riktlinjer som representantskapet anger. 

Styrelsen anställer arkivföreståndare och övrig personal samt utfärdar instruktioner för 

arkivets skötsel. 
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§ 8. Årsmöte 

Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara skriftlig 

och vara medlemmarna tillhanda fyra veckor före mötet. 

 

Omröstning sker öppet förutom när det gäller val av person då sluten omröstning kan ske om 

någon så begär För alla beslut, undantaget stadgeändringar samt beslut om upplösande, gäller 

enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst förutom vid val då lottning får 

ske.  

 

Motioner till ordinarie årsmöte kan inges av föreningens styrelse samt varje medlem och skall 

vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över 

varje motion. 

 

Extra representantskapsmöte kan hållas en gång utöver årsmötet efter beslut av föreningens 

styrelse. Begäran om extra möte med representantskapet kan även ske på initiativ av enskild 

arkivbildare genom föreningens styrelse. 

 

Skriftlig kallelse till extra representantskapsmöte skall vara medlemmarna till handa senast 

två veckor före mötet. 

 

Beslut om stadgeändringar samt beslut om föreningens upplösning bör ske med minst 2/3: s 

majoritet av närvarande ombud. 

 

§ 9. Styrelsen 

Årsmötet väljer styrelse som skall bestå av fem, sju eller nio ledamöter samt minst två 

ersättare. 

 

Styrelsens ledamöter väljs för en tvåårsperiod. År 1 väljs ordförande samt hälften av styrelsen 

och år 2 väljs kassör samt den återstående delen av styrelsen.  

 

Ordförande och kassör utses av årsmötet, styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de 

funktionärer styrelsen finner lämpligt. 

 

Efter val av ordinarie ledamöter sker val av minst två ersättare och dessa väljs för en tvåårs 

period. År 1 väljs en ersättare och år 2 väjs nästa ersättare in. Principen om växelvisa 

mandatperioder gäller även om antalet ersättare är fler än två. Turordningen för hur de 

inträder i styrelsen kan antingen ske i den turordning som valberedningen har föreslagit eller i 

den ordningsföljd som bestäms av deras erhållna röstetal vid valet.   

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Styrelsen kan inom sig utse olika utskott. 
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§ 10. Revision 

Årsmötet utser två revisorer och två ersättare för dessa. 

 

Mandattiden för revisorerna är två år och dessa välja växelvis vartannat år. Mandattiden för 

ersättare är 1 år.  

  

§ 11. Valberedning 

Årsmötet väljer en valberedning som består av tre personer, av vilka en utses till 

sammankallande. Mandattiden är ett år. 

 

§ 12. Firmateckning 

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar arkivets firma. 

 

§13. Arkivbildare 

Varje organisation inom arkivets verksamhetsområde äger möjligheten att deponera eller som 

gåva överlämna sina handlingar till arkivet. 

 

Även i enskild ägo gäller samma regler som inom det offentliga arkivväsendet. 

 

§ 14. Arkivaliernas tillgänglighet. 

Arkivalierna är tillgängliga såvida deponent inte bestämt annorlunda. 

 

Begagnandet får endast ske då arkivföreståndaren eller dennes medhjälpare är närvarande.  

 

§ 15. Stadeändring. 

Ändring av stadgarna kan endast beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet. 

 

§ 16. Upplösning.  

Upplöses arkivet skall hos detta förvarande handlingar överföres för fortsatt arkivering på 

lämpligt sätt. Eventuella andra tillgångar skall användas för ändamål som överensstämmer 

med arkivets syfte. 

 

Beslut om användningen av tillgångarna fattas av representantskapet.  

 

 

 

Dessa stadgar antogs vid årsmöte för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 2013-04-29 

Stadgarna är gällande från och med årsmötets avslutande.  

 

 

 


