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§1. Ändamål 
 
Föreningen ska vårda och sprida kunskap om den skånska arbetarrörelsens 
kulturhistoriska värden. I detta syfte skall föreningen bl.a. ta initiativ till och stödja lokala 
arkiv, främja och stimulera forskning samt verka för upplysning i arbetarrörelsens historia. 
Föreningen skall samarbeta med Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm, samt med 
organisationer och institutioner i Skåne med Kulturhistoriska uppgifter, med fokus på 
arbetarrörelsen. 
 
§2. Medlemskap 
 
Medlemskap kan efter framställning till styrelsen vinnas av fackliga, politiska, kooperativa 
och kulturella organisationer och övriga arbetarrörelsens i Skåne närstående organisationer 
samt av enskilda personer. Medlemskap beviljas av styrelsen. 
 
§3. Medlemsavgifter 
 
Anslutna organisationer och enskilda medlemmar betalar årlig avgift vilken fastställs av 
representantskapet. 
 
§4. Representantskap 
 
Anslutna organisationer utser vardera ett ombud till föreningens representantskap, vilket är 
föreningens högsta beslutande organ. Kostnader för ombuden betalas av respektive 
organisation. Styrelsens ledamöter ingår i representantskapet. 
 
§5. Representantskapsmöte 
 
A. Kallelse till representantskapsmöte skall skickas ut skriftligt senast 90 dagar innan 

representantskapsmötet. Av kallelse ska framgå vilka ärenden som ska beslutas. 
Skriftlig kallelse till ordinarie representantskapsmöte ska vara ombuden tillhanda senast 
30 dagar före mötet.  
 

B. Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse till utsedda ombud vid 
årsmötet skall ske senast 30 dagar före mötet. Föreningen ska ha två ordinarie 
representantskapsmöten per år; ett årsmöte samt ett höstmöte där verksamhet, 
fastställande av medlemsavgift och budget beslutas. Extra representantskapsmöte hålls 
då styrelsen finner nödvändigt. 

 
C. Representant för ansluten organisation och enskilda medlemmar har yttrande-, 

förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt. 
Styrelsens ledamöter har dock ej rösträtt vid avgörande om ansvarsfrihet. 

 
D. Vid årsmötet behandlas styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år, fråga 

om ansvarsfrihet, val av styrelse och revisorer jämte suppleanter samt valberedning. 
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 60 dagar före 
representantskapsmötet. Dessutom behandlas av styrelsen framlagda förslag samt 
förslag från anslutna organisationer. Förslag som skall behandlas på årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast 60 dagar före representantskapsmötet.  

 
E. Vid extra representantskapsmöte behandlas endast de ärenden som föranlett mötet. 

Kallelse till extra representantskapsmöte ska vara medlemmar tillhanda senast 30 
dagar innan mötet. 

 



F. Representantskapets beslut fattas med enkel majoritet. Mötesordföranden prövar 
frågan om öppen eller sluten omröstning vid personval. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal i samband med val, avgörs röstningen 
genom lottning. 

 
§6. Styrelse och verkställande utskott  

 
Föreningens styrelse består av minst sju ledamöter varav tre utgör verkställande utskott. 
Ordförande och kassör väljs särskilt. För styrelsens ledamöter väljs minst tre suppleanter. 
Mandattiden för suppleanterna är ett år. Styrelsens mandatperiod är två år. Ordförande 
och halva antalet ledamöter väljs ena året, och vice ordförande och övriga ledamöter det 
andra året. Om ordförande eller kassör avgår under mandatperioden ska nyval äga rum 
vid kommande årsmöte.  

 
§7 Revisorer 
 
Årsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant. Mandattiden för revisorer är två år 
och för suppleant ett år. 
 
 
§8 Valberedning  
 
Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av minst tre ledamöter. 
 
 
§9. Firmatecknare och attesträtt 
 
Styrelsen beslutar om vilka som äger rätt att teckna föreningens firma. Firman tecknas av 
två i förening. Gransknings- och attesträtt ska regleras genom särskilt beslut av styrelsen. 
 
§10. Räkenskaper 
 
Räkenskaperna förs per kalenderår. Bokslutet skall föreläggas revisorerna före februari 
månads utgång. Bokslutet skall uppta balans och resultaträkning. 
Arbetarrörelsens Arkiv har två representantskapsmöten per år; ett årsmöte samt ett 
höstmöte där verksamhet, fastställande av medlemsavgift och budget beslutas. 
 
§11. Anställningar 
 
Tillsvidareanställningar beslutas av styrelsen och projektanställningar beslutas av VU. 
 
§12. Stadgeändring och upplösning 
 
Stadgeändring beslutas av representantskapet. Upplösning av föreningen beslutas på två 
representantskapsmöten. Vid föreningens upplösning placeras all egendom i samråd med 
berörde medlemsorganisationer. 
 
Historik 
Stadgarna är reviderade och antagna vid representantskapsmöte den 20 mars 1998. 
Förenings nya namn fastställdes vid representantskapsmötet den 28 mars 2003. 
Reviderades den 27 april 2011 samt 18 april 2012 vid resp. årsmöte.  
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