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STADGAR 
för föreningen 

 
TELESEUM   

 
Föreningen bildades den 2 juni 2008. 
Stadgar antagna vid föreningens årsmöte 2009-05-10 
Reviderade stadgar antagna vid föreningens årsmöte 2018-04-12 
 

§ 1 Ändamål, syfte och uppgifter  
Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden allmännyttig ideell förening.  
 
Föreningens syfte är att, som en del av SMHA (Sveriges militärhistoriska arv), bevara 
och förevisa det försvarshistoriska arvet av tele-, sambands- och ledningssystem från 
Rikets ledning till enskilda utrustningar inom totalförsvaret. 
 
Föreningens övergripande uppgift är att skapa ett museum och en mötesplats för 
kulturhistoriska evenemang av olika slag med totalförsvarsanknytning.  

§ 2 Föreningens namn och säte 
Föreningens namn är TELESEUM  
Föreningens har sitt säte i Enköpings kommun.  

§ 3 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som sympatiserar med 
föreningens syfte enlig § 1. Medlemskap erhålls genom att fastställd årsavgift erläggs.  
 
Medlem som efter påminnelse inte har betalat årsavgiften för två på varandra följande 
verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.  

§ 4 Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse. 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter. 

§ 5 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av en ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen skall 
dessutom ha minst en styrelsesuppleant. Ledamöterna skall ha god kunskap om det 
försvarshistoriska arvet av tele-, sambands- och ledningssystem från militära försvaret 
och motsvarande kunskap från civila försvaret. 
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Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Person 
som helt eller delvis är anställd av föreningen får dock inte väljas till ledamot av 
styrelsen, 
 
Mandattiden för ordföranden och suppleanter är ett år. För övriga ledamöter är 
mandattiden två år varvid skall eftersträvas att ungefär halva antalet står till omval varje 
år.  
 
Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och eventuellt 
andra sakansvariga. 
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men 
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 

§ 6 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två 
styrelsemedlemmar gemensamt eller var för sig. Styrelsen kan även utse en särskild 
person som tillsammans med en styrelsemedlem tecknar föreningens firma. 

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.  
 

§ 8 Årsmöte och extra årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före april månads utgång på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det lämpligt utlysa extra årsmöte.  
 
Styrelsen kallar till ordinarie och extra årsmöte. Detta skall ske skriftligen eller via e-
post. Kallelse med dagordning skall senast 14 dagar före årsmötet tillställas 
medlemmarna. 
Av kallelsen skall det framgå var verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas 
berättelse, förslag till budget och inkomna motioner med styrelsens yttrande, samt 
styrelsens framställningar till årsmötet finns tillgängliga. Alternativt bifogas dessa 
dokument i kallelsen till årsmöte. 
 
Styrelsen är skyldig att senast 14 dagar efter att en revisor eller minst en tiondel av 
föreningens röstberättigande medlemmar begär detta kalla till extra årsmöte. Sådan 
begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. Mötet skall vara 
genomfört inom två månader från att begäran har inkommit till föreningens styrelse. 
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§ 9 Dagordning vid årsmöte 
Vid ordinarie årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista/dagordning.  
6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret.  
8. Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret  
12. Beslut om arvoden och ersättningar. 
13. Behandling av framställningar från styrelsen.  
14. Behandling av inkomna motioner  
15. Val av ordförande och övriga styrelsefunktionärer samt revisorer och valberedning   
16. Övriga frågor 
17. Meddelande om hur årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

 
Ärende (motion) som medlem önskar att styrelsen skall bereda till ordinarie årsmöte 
skall senast den siste februari anmälas till styrelsen. 
 
Extra årsmöte skall behandla ärenden under punkt 1-5 och 17 samt de ärenden som 
föranlett mötet. 

§ 10 Beslut vid årsmöte 
Vid omröstning äger varje medlem en (1) röst.  Medlem som inte kan delta i mötet äger 
rätt att utfärda fullmakt till annan medlem. Närvarande medlem får endast inneha en 
fullmakt. 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Omröstning sker öppet såvida inte röstberättigad medlem begär att den skall var sluten.  
 
Ärenden avgörs vid omröstning med enkel majoritet. Beslut bekräftas med klubbslag.   

§ 11 Revisorer   
En ordinarie revisor och en biträdande revisor skall utses med en mandattid om ett (1) 
år. Ordinarie revisor kan utses externt eller vara medlem i föreningen. Biträdande 
revisor skall vara medlem i föreningen och väljas vid årsmöte. Person som helt eller 
delvis är anställd av föreningen får inte utses eller väljas till revisor. 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och 
övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en 
månad före årsmötet.  
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Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast tre veckor före årsmötet. 

§ 12 Valberedning   
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Ledamot av 
styrelsen eller revisor eller person som är helt eller delvis anställd av föreningen kan 
inte ingå i valberedningen. 
 
Valberedningen skall till nästkommande årsmöte avge förslag till ny styrelse och 
revisorer. 

§ 13 Styrelsens åligganden 
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att 
föreningens stadgar efterlevs. I styrelsen åligganden ingår bl a att:  

• tillse att föreningens verksamhet genomförs enligt beslutade inriktningar och 
verksamhetsplaner  

• tillse att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler och avtal 
• förvalta föreningens tillgångar 
• vid behov utse arbetsutskott och arbetsgrupper    
• förbereda och genomföra ordinarie och extra årsmöten 

§ 14 Styrelsens arbetsformer 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 
ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning 
får inte ske genom ombud.  

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsammanträde. Information om på detta sätt vidtagna 
åtgärder eller beslut skall snarast delges styrelsen och berörda samt protokollföras vid 
nästa styrelsesammanträde. 

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Protokoll från styrelsemöten skall 
justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.  

§ 15 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Det skall av kallelsen till årsmötet framgå att förslag till ändring av stadgarna 
föreligger. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som 
styrelsen. 
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§ 16 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet av närvarande 
röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten varav ett kan vara extra årsmöte. 
 
I kallelsen till dessa möten skall det tydligt framgå att förslag om föreningens 
upplösning föreligger.  
 
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar i första hand fördelas 
till organisation eller verksamhet med liknande inriktning eller enligt årsmötesbeslut. 
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