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Stadgar för LæstadiusMuseets Vänner 
 

Antagna vid konstituerande möte 2008-11-19 (utgåva 1) 
 

Ändrade vid extra möte 2011-07-07 (utgåva 2) 
(§3 Verksamhetsår, §6 Årsmöte) 

 
§1 Föreningens namn och säte 
 Föreningen heter LæstadiusMuseets Vänner och är en allmännyttig ideell förening med 

säte i Pajala kommun, Sverige. Organisationsnummer är 802443-7942 
 
 
§2 Föreningens ändamål 
 Föreningens ändamål är att stimulera, stödja och förstärka Læstadiusmuseets 

verksamhet, förmedla kunskap om prosten Lars Levi Læstadius och hans hustru Brita-
Cajsas liv och verksamhet, samt göra detta i deras anda. 

 
För att förverkliga sitt ändamål vill föreningen 

1) verka i samarbete med Pajala kommun och pastorat samt organisationer som stöder 
ändamålet 

2) delta i museets utvecklingsarbete 
3) stödja muséets kurs- och utbildningsverksamhet och andra arrangemang som 

främjar dess syfte 
4) utöva utgivningsverksamhet 

 
För att stödja sin verksamhet kan föreningen 

1) söka bidrag och andra anslag  
2) anordna penninginsamlingar och lotterier med tillbörligt tillstånd 
3) ta emot gåvor och testamenten 

 
 
§3 Verksamhetsår 
 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från 1 maj till 30 april.  
 
 
§4 Medlemsskap 
 Medlem i föreningen kan var och en bli som godkänner föreningens ändamål och 

stadgar. Till medlem kan antas enskild person eller sammanslutning som vill stödja 
föreningens ändamål och verksamhet. I särskilda fall må föreningen kalla förtjänt person 
till hedersledamot av föreningen. 

 
 Styrelsen kan avsätta en medlem ur föreningen om medlemmen har lämnat en förfallen 

medlemsavgift obetald, eller annars försummat sina förpliktelser enligt föreningens 
stadgar och ändamål. 

 
 
§5 Medlemsavgift 
 Medlem erlägger årsavgift eller engångsavgift (för ständigt medlemsskap) till det belopp 

som fastställs vid årsmöte. 
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§6 Årsmöte 
 Ordinarie årsmöte skall hållas senast i juli månad. Kallelse delges medlemmarna senast 

14 dagar före mötet genom brev, mail, annons i lokalpressen eller information på 
föreningens hemsida. 

 
 Röstberättigad vid ordinarie årsmöte är medlem som är närvarande och erlagt 

medlemsavgift. Varje medlem har en röst. Beslut fattas genom enkel majoritet. 
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

 
 Medlem som vill ta upp ett ärende till behandling på årsmötet skall skriftligen meddela 

detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen. 
 
 Vid föreningens ordinarie årsmöte avhandlas följande: 
 1.   Val av ordförande att leda mötet 
 2.   Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 3.   Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera  protokollet 
 4.   Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse 
 5.   Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 6.   Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar 
 7.   Val av två revisorer och en ersättare för två år 
 8.   Val av valberedning 
 9.   Fastställande av medlemsavgifter 
 10. Fastställande av kostnads- och resersättningar samt eventuella arvoden 
 11. Presentation av kommande års verksamhetsplan 
 12. Övriga ärenden 
 
 
§7 Extra möte 
 Extra möte avhålls när styrelsen eller revisor finner så påkallat eller om minst 40% av 

föreningens medlemmar begär detta. Kallelse till extra möte utsändes senast två veckor 
före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motiv för det extra mötets utlysande.  

 
 
§8 Styrelsen 
 Föreningens ärenden sköts och representeras av styrelsen. Ledamöterna väljs av 

årsmötet för två år åt gången och skall bestå av ordförande och fyra (4) ordinarie 
ledamöter samt två (2) ersättare. 

 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.   
 Museichefen kan adjungeras till styrelsen. 
 Styrelsen skall ha minst två protokollförda sammanträden per verksamhetsår. 
 Styrelsemöte är beslutsmässigt om samtliga styrelseledamöter kallats och minst fyra 

ledamöter/ersättare är närvarande. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst. 
Styrelsen skall även: 
- fastställa budget och verksamhetsplan 
- upprätta årsberättelse, resultaträkning och balansräkning 
- godkänna medlemmar och föra en medlemsförteckning 
- sköta kontakterna med medlemmarna, finansiärerna och andra samarbetspartners 

 
 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
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§9 Revision  
 Kassören skall, senast en månad före årsmöte, till revisorerna överlämna erforderliga 

handlingar. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före 
årsmötet  

 
 
§10 Stadgeändring  
 För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av minst 2/3 av närvarande 

röstberättigade på årsmöte, eller extra föreningsmöte.  
 
 
§11 Föreningens upplösning 
 För föreningens upplösning krävs beslut vid två på varandra  följande föreningsmöten, 

varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall det vara minst 45 
dagar.  

 
 För beslut om föreningens upplösning fordras att två tredjedelar av närvarande 

medlemmar är eniga om beslutet. 
 
 Upplöses föreningen tillfaller föreningens samtliga tillgångar Læstadiusmuseet i Pajala.  
 


