TMVs stadgar
TMVs stadgar antogs av årsstämman 1965-04-27. Ändringar och kompletteringar har skett
1985-03-12, 1998-04-22, 2004-04-21, 2010-04-21 och 2016-04-13. Dessa reviderade stadgar
antogs av årsstämman 2020-06-01.
§1 Ändamål
Tekniska Museets Vänner är en ideell förening, som har till ändamål att genom ekonomiskt
stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet och syften.
§2 Beslutande och verkställande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämma och extra stämma.
Mellan stämmor beslutar styrelsen, som också är föreningens verkställande organ.
§3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, utöver av styrelsen, av följande styrelseledamöter två i förening:
ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren. Styrelsen kan för visst ändamål besluta om
annan rätt att teckna firman.
Teckning av föreningens giro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning
fastställd av styrelsen.
§ 4 Föreningens medel
Föreningens medel ska användas för att främja dess ändamål. Föreningens styrelse beslutar
om medlens användning och förvaltning.
Av föreningen förvaltade fonder (donationer, legat, etc) ska särredovisas i föreningens
bokföring och användas enligt deras bestämmelser. Sådana fonder m.m. och deras ändamål
upptas i särskild förteckning som styrelsen årligen upprättar.
§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§6 Medlemskap
Som medlemmar i föreningen kan ingå fysiska personer och juridiska personer (korporativa
medlemmar).
Medlem betalar årsavgift, som fastställs av årsstämma, och ansvarar för att meddela ändrade
adressuppgifter till föreningen. Kvarvarande ständiga medlemmar är befriade från årsavgift.
Enskild person kan, på förslag från styrelsen, av stämma utses till hedersmedlem.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
§7 Medlemsförmåner
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Medlemsförmåner regleras i avtal mellan Tekniska Museets Vänner och Tekniska museet.
§8 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter och högst två
suppleanter. Av dessa är museichefen självskriven ledamot och utser vid behov en ersättare.
Valda ledamöter och suppleanter utses av stämma, ordföranden och suppleanter för högst
tiden intill nästa årsstämma och övriga för högst tiden intill därefter följande årsstämma.
Överlappande mandatperioder ska eftersträvas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt.
§9 Styrelsens kallelse och beslutsordning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter
begär det. Vid sammanträde ska föras protokoll som justeras av mötesordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Vid förfall för ledamot inträder suppleant.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§10 Valberedning
För beredning av förslag till ledamöter i föreningens styrelse och dess revisorer ska finnas en
valberedning bestående av minst tre ledamöter, av vilka en utses till sammankallande.
Medlemmar i valberedningen utses av stämma för högst tiden intill nästa årsstämma.
§11 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning utser stämma två revisorer jämte två suppleanter för
högst tiden intill nästa årsstämma.
§12 Årsstämma
Föreningens årsstämma hålls under mars eller april månad varje år.
Kallelse med årsmöteshandlingar ska vara utsänd senast tre veckor innan årsstämman.
Samtidigt publiceras kallelse och handlingar på föreningens hemsida.
§13 Förslag till årsstämma
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsstämman.
Motioner från medlemmar ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 januari. Motion från
korporativ medlem ska avges av dess firmatecknare.
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§14 Beslut och omröstning vid stämma
Där inget annat sägs i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet genom bifallsrop
(acklamation) eller, om så begärs, efter öppen eller sluten omröstning (votering).
Rösträtt utövad genom fullmakt omfattar endast korporativ medlem.
Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid
val, där lottning avgör.
§15 Ärenden vid årsstämma
Vid årsstämma ska följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter.
14. Val av funktionärer:
a) föreningens ordförande för tiden intill nästa årsstämma;
b) övriga ledamöter i styrelsen för tiden intill därnäst följande årsstämma;
c) högst 2 suppleanter i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma;
d) 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för tiden intill nästa årsstämma;
e) minst 3 ledamöter i valberedningen för tiden intill nästa årsstämma. Av dessa utses en till
sammankallande.
14. Övriga frågor.
§16 Extra stämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma, när en revisor eller minst 5% av föreningens
medlemmar för angivet ärende begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma,
ska den inom tre veckor kalla till sådan stämma, att hållas inom sex veckor från kallelsen.
Extra stämma kan endast besluta i ärende som upptagits i kallelsen.
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§17 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande stämmor, varav minst en
ska vara årsstämma. Mellan dessa stämmor ska en tid av minst sex veckor förflyta. Vid den
andra ska två tredjedelar av de närvarande tillstyrka beslutet.
Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller gemensamt av minst 5% av
föreningens medlemmar.
§18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande stämmor, varav minst
en ska vara årsstämma. Mellan dessa stämmor ska en tid av minst sex veckor förflyta. Vid den
andra ska två tredjedelar av de närvarande tillstyrka beslutet.
Förslag om upplösning kan väckas av styrelsen eller gemensamt av minst 5% av föreningens
medlemmar.
Upplöses föreningen, ska dess tillgångar och inventarier överlämnas till Stiftelsen Tekniska
museet.
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