
STADGAR FÖR
SAMLARFÖRENINGEN

VATTENMÄRKET
MALM

Antapa på samrnantriiden den 16 och 30 1957 och reviderade
den 8 och 22 september 1958, den 3 oohl7 december 1962,dw23 mars
och 6 april 1970, den 22 apnl och 6 maj 1974, dm,19 september och 3 ok-
tofur 1977, den 15 februari och I mars 1982, den 26 november och 10 de-
cember 1984, den 6 och 20 september 1999, den 2 och 16 september
2002-sarrfi den 10 deoember 2007 mh den 28 januari 2008.

§l lindamäl

Samlar6reningen Vattenmärket stiftades den 29 januai 1942 wh har till
andamål at utbreda och vidmal$lrålla in&sset fiir filatelin och frr afi be-
främja detta håller öreningen regelbundna sammånträiden. Yidare anordnas
byten, cirkulationssiindningar, sammantriirlesauktioner, instuerande frre-
drag visning av samlingarm.m.

§2 Medlemskap

Till medlem kan antagas envar aktad person som uppnått 18 fu åIder. An-
sökan om intåide skall vara skriven på blanketr somtillhandahatls av fiire-
ningen.

Ansökan om intrtide skall vara egenhiindigt rmdertecknad och även upptaga
de refercnser som sökanden vill åberopa §tyrelsen prövar inkomna amök-
ningshandlingar varpå inval sker på ordinarie sammantriide.

Efter beslut av s§rrelsen kunna frr frreningen eller dess ändamål intresssra-
de personer kallas till hedersledamöter.

Styrelsen kan ocksåtill särskitt välftirtjänta personer utdela fiireningens
frrfi?instplakett.

Medlem som erlagt stadgeenliga avgifter erhäler frreningens tidskrift eller
medlemsblad och äger rfrt atl inliimna urvalshäften till cirkulationen samt
att fii sig tillsäilt ftreningens cirkulationssåindningar.

Önskar medlem uttråide ur fiireningen anmäls detta skriftligen till styrelsen-
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Medlem som övertriider ftreningens stadgar eller blir beslagen med oåirlig-
he! eller som brister i redovisningen fiir cirkulationss?indningar, eller diirur
giorda uttag, eller som frrsumrnar ått i rätt tid, eller efter anfordrao erlåigga

stadgeenliga avgifter, kan uteslutas ur öreningen.

Dåirom väckt örslag behandlas och avgörs på ordinarie samnanhiide.

§3 Avgifter
Årsavgiftens och inträdesavgiftens storlek frr kommande årbesfiims på

frrstamötet i november.

Årsavgiften, som avser löpande kalenderår, skall vara betald frre den I
mars- Har medlenq som fbrsummat inbetala sin medlemsavgift fiire den 1

marq tillgodohavande hos fiireningens bytesledara tages årsavgiften utan
ur detta tillgodohavande.

I{ar sådan medlem inget tillgodohavande hos bytesledaren erhåller medlem
av kassören en skriftlig påminnelse.

Har medlem trots denna påminnelse, inte erlagt årsavgiften senast den 15

mars, utesluts medlem ur frreningen.

Nytilltriida*de medlem skall erli§ga årsavgiften senast en måtrad efterbe-
vidat intriide.

Erlåiggs ej årsavgift inom frreskriven tid fiirfaller medlemskapet automa-
tistt
Medlern, som inväljs under höstslisongen erliigger halv årsavgift plus intrii-
de.savgift, Intriidesavgiften inkluderar medlemsstiimpel.

Hedersledamot ä fri från årsavgiften.

§4 Stp'else och revisorer

Föreningens s§nelse, som utses pa årsmötet, talar och svarm på fiireningens
viignar. Styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter, jåimte tväQ) supplean-
ter
Ordförande, kassör och suppleanter väds ftir en tid av ett år (1), övriga sty-
relseledamöter vä{is frr två år, FOr d bevara sadga och kontinuitet i sty-
relsen, skall det ordaas så att högst två (2) styrelseledamötsr kan stå pa om-
val åt gången. De öwiga tvä(Z) ledamöterna skall ha efi (1) år kvar av sin
mandattid.

Uppstår vakans, inträder en zuppleant som ordinarie s§relseledamot undor
den återstående mandattid frr vilken ffireffidaren varit utsedd.
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Revisorerna skall vara två (2) med en (l) suppleant och väljs fiir en tid av
ett (1) år över nlistkommande årsmöte.

Ordftirande och kassör vä[is direkt av ft,reningens,årsmöt§. Övriga uppdrag
fiirdelar s§nelsen inom sig.

Om ordfrranden av någon anledning under året avgår, infiiider vice ordfii
randen i hans stillle och en suppleant intriirler i styretsen som ordinarie lda-
mot.

§ 5 Styrelsesammanfiiiden

Styrelsen sammanträder pakallelse frfo ordfiranden, eller dAirest denne är
fiirhindra4 av vice ordfriranden. Annan styrelseledamot ager råu att hos
ordfiiranden begära styrelsens sammankallande frr behandling av visst
åirende.

Styrelsen äir bestutsmiissig d,å minst tre (3) ledamöter ä närvarande.

Vid styrelsesammantråide skall frras protckoll vilket skatljusteras av ordfti-
randen.

§5 Föreningssammantrfien

Ordinarie sammantriide häIes i regel vafiuman vecka under tiden septem-
ber - maj med låimpligt avbroff ftir helgerna.

Vid terminens ömta och sista mana{ samt vid minst ett tillfiille diiremellan
skall formella protokollfirda möten hållas, dessa protokoll justeras av två
därtill på mötet utsedda justeringsmän.

Öniga sammantriiden pri,oriterar den sociala samrlamn Vid dessa hålls
auktion, lotteri samtvid behov "kort infomation'o-

Sammaukomstertra frrläggs om möjligtjämn vecka ena terminen och udda
vecka andraterminen-

Tidpunkten ftir vårens möten bsstiims på möte i oktober året fiire ochtid-
punkten ftir höstens möten bestiims pa möte i april innevaxande år.

Ordforanden, eller i hans ffinvaro, vice ordfiiranden, eller vid fiirfall fiir
båda, annan ledamot av slyrelsen leder fiirhandlingarna under fiireningens
samrnantriiden-

Beslut fattas på sammanträde genom öppen omrösfrring och med enkel ma-
jorite! såvida icke annortunda frrcskrivits i dessa stadgar.

Vidalla sammanträden skall nåirvarobok finnas utlagd vari medlemmama
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antecknar sina namn.

§7 För€ningstidskrift

Föreningens tidskrift skall vara en filatelistiskt betonad sådan.

§8 Revision

Föreningens revisorer skall granska stJnelsens frrvaltning och rilkenskaper,
samt till årsmötet avge en revisionsberåittelse frr det gangna arbetsåret, som
omfattar kalenderår.

Revisorerna skall äga stiindig tillgang till alla böckea räkenskapr och
andrahandtingm snm rör frreningens ekonomi och begärd upptysning filr
ej undanhållas en revisor.

§9 Cirkulationwerksamheten

Föreningens cirkulationwerksamhet handhas av er av ft,reningen vald by-
tesledare. Bytesledaren väds av frreningen på vårsäsongens sista ordinarie
sammanfiiidg frr en tid av tre (3) år. Första valet ftir en treårsperiod åigde

rum imaj 1951.

Bytest€daren svafir ftr alla inkomster och utgiföer som iir frrenade med
cirkulationsverksamheten, dock skall fiireningen skitta honomlherre vid e.n

eventuell juridisk aktion mot någon örsumlig medlern.

Bytestedaren filr ej varu s§rrelsetedamot.

Bytesledaren skall, efter baista ftirmaga, sköta cirkulationsverksamheten
enligt gäl lande fr reskrifter.

Ersätfiring utgår till bJrtesledren enligt sammanträrlesbeslur, vilket skall
ffirekomma på dagordningen frre val av bytesleda&.

Till höstsäsongens ffirsta ordinarie sammanträde skall bytesledaren ha utar-
betat en redogörelse över den gangra bytessiisongen, vilken skall frreläg
gas frreningen frr godkilnnande.

Bytessåisongen omfafiartiden september - maj.

§10 Årsmöte

Årsmöte skall hållas fiire januari månads utgång och kallelse till detta sker
genom meddelande i ftireningstidskriften eller genom personlig kallelse,
dock senast sju (7) dagar ftre årsmötet
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Vid årsmötet skall frljande ärenden ohligatoriskt fiirekomma:

1. Yal av ordftimnde fiir årsrrötet

2. Beslut orn kallelse till årsmötet blivit utHrdat i laga ordning.

3. Val av två (2)justeringsmän, som j&nte årsmötets ordftrande skall juste-
ra årsmötets protokoll.

a. Föred*agning av:

a:) Styrelsens verksamhetsberättelse.

b:) Revisionsberänelsen

5. Beslut om ansvarsfrihet frr s{yrelsen.

6. Beslut om öreningstidskrift
7. Beslut om arvoden.

8. Val av:

a:) Ordffirande

b:) Kassör

c:) Gniga slyrelseledamöter och suppleanter.

d:) Revisorer och revisomsuppleant

e:) valberedningskommitt6, om tre (3) ledamöter, afi örbsreda niista års-
mötes val av fireningsfunl*ionärer.

9. Behandling av eventuellt inkoryma fiirslag.

Varje nårvarande medlem, som betah havgiften, har rösffitt och en röst.
Röstning med fullmakt är ej tillåten.

Omröshing på årsmötet sker öppet. Yid val kan dock shfen ornröstdng
begåiras. Vid sluten omröstrring skall e,n röstsedel oöppnad undanläggas frr
att ålla u8laget i håindelse av lika röstetal.

Vid val av revisorer eller revisoreuppleant, liksom vid röshing orr BrtsYars-

frihet fiir styrelsen eller någon av dess ledamöter, åiger styrelseledamot icke
rätt att deltaga.

§ll Stadgetud{ing.

Förslag til åindring av stadgarna skall slcriftligen ingivas till styrelsen. In-
l?imnat stadgeän&inpfrrslagbehandlas av styrelsen och framlåigges fir

senast en (l) månad efter inliimnandet med till- eller avstyrkan
av styrelsen.
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Bitritules framlagt ftirslag på ett sammanträde skall det bordläggas for avgö-
rande på niista ordinarie sammanträde.

Meddelande om ftirslag till stadgeiindring skall lämnas i fiireningsorganet
eller delgivas medlemmarna genom personlig kallelse senast sju (7) dagar
ftire sammanträdet.

§ 12 Föreningens upplösning

Förslag om ltireningens upplösning skall skriftligen avgivas till styrelsen
for prövning. Dylikt fiirslag ffir inte avgivas muntligt på fiireningssaillmiur-
triide och d?ir direkt upptagas till prövning, utan det skriftliga ftirslaget skall
fiirst behandlas av styrelsen.

Förslaget skall fibreliiggas fiireningen till prövning påfiireningssammantrii-
de och skall till varje medlem tillsändas ett särskilt meddelande om der
väckta ftirslaget och orsaken h?irtill, jämte styrelsens motivering fiir sitt
stiillningstagande.

Detta meddelande utsänds senast fiorton (14) dagar ftire sammantriidet.

För beslut om fiireningens upplösning erfordras 4/5 majoritet vid wå på
varandra foljande ordinarie sammanträden, mellan vilka det skall ha forflu-
tit minst fiorton (14) dagar. Minst 415 av ftireningens medlemmar skall rös-
ta å dylikt sammanträde.

Varje närvarande medlem har rösträtt och äger en röst. Vid beslut om ftire-
ningens upplösning iir röstning med fullmakt tillåten, varvid närvarande
medlem fir rösta fiir högst två (2) frånvarande medlemmar- Förutsiithing
fiir röstriitt är betald årsavgift. Fullmakt skall vara utstiilld på viss person.

Om ftireningen upplöses skall eventuellatillgångar användas på ett frr frla*
telin liimpligt sätt varvid fiirslag uppgörs och framläggs av styrelsen ftir
ftireningen s godkännande.
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