Sydljus
Sydsvenska Belysningssällskapet
Sällskapets stadgar antagna vid årsmöte 2012 03 20.
§ 1 Verksamhet och ändamål
Sydljus, Sydsvenska Belysningssällskapet, är ett ideellt sällskap grundat
1959 med Södra Sverige som verksamhetsområde. Sydsvenska
Belysningssällskapet är det formella namnet i ekonomiska och juridiska
sammanhang. Sydljus är det namn som huvudsakligen användes i
kommunikationen med medlemmarna och övriga intressenter. Båda
namnen finns i varumärket.
Sällskapet har som ändamål att genom möten, studiebesök, föredrag och
seminarier ge sina medlemmar möjlighet till erfarenhets- och
kunskapsutbyte och därmed på bästa sätt tillvarata och verka för
utvecklingen av en god belysningskultur.
Sällskapet verkar även för erfarenhetsutbyte och samarbete med övriga
Belysningssällskap i Sverige och i Norden.
§ 2 Beslutande organ
Beslutande organ är årsmötet och styrelsemöten och när så krävs extra
medlemsmöte
§ 3 Säte och firmateckning
Sällskapet leds av en styrelse med säte i Malmö.
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av
två styrelseledamöter tillsammans. Ledamot äger ej rätt att ensam teckna
någon förbindelse eller ingå bindande avtal.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Omfattar 12 månader och avser kalenderår.
§ 5 Stadgeändring
Ändring av Sällskapets stadgar kan beslutas av årsmötet med ¾
majoritet. Förslag till ändring skall ske skriftligen och senast 15 december
året före. Förslaget tillställs ordföranden som i samråd med styrelsen
beslutar om förslaget skall föreläggas nästkommande årsmöte.
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§ 6 Upplösning
Förslag om Sällskapets upplösning fattas med ¾ majoritet på två på
varandra följande möten med minst 6 månaders mellanrum varav det
ena skall vara ett årsmöte.
Då första beslutet träffats tillsätts två likvidatorer som har att utarbeta
förslag om fördelning av sällskapets handlingar och tillgångar. Beslut om
fördelningen fattas samtidigt med det definitiva beslutet om upplösning.
§ 7 Medlemskap
Sällskapet erbjuder medlemskap för enskilda personer, företag, statliga
och kommunala verksamheter, organisationer och andra intressenter inom
belysningsområdet.
För företag, verksamheter och organisationer innebär medlemskapet att
anställda äger rätt att deltaga på allmänna möten, utan att själva vara
personliga medlemmar.
§ 8 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter beslutas av årsmötet och gäller för nästkommande
verksamhetsår.
§ 9 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet
§ 10 Beslutsmässighet
Medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal röster som medlemmarna
representerar. Röstlängd upprättas generellt. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
Vid personval kan sluten omröstning begäras och vid lika röstetal avgör
lotten.
§ 11 Protokoll vid årsmöte
Protokoll undertecknas av sekreteraren och justeras av ordförande och
valda justeringsmän.
Protokoll skall vara justerade senast 3 veckor efter mötets hållande.
Medlem äger rätt att ta del av protokollet.
§ 12 Årsmöte
Sällskapets årsmöte skall äga rum under kalenderårets första kvartal.
Kallelse skall utgå till medlemmarna senast 20 arbetsdagar före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:
- Val av ordförande, sekreterare, två justerare/rösträknare för årsmötet.
- Godkännande av röstlängd och föredragningslista.
- Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
- Anmälan om verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för
föregående år.
- Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
uppkommet resultat
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Revisorernas berättelse för föregående år.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna
Anmälan om styrelsens budget för det nya verksamhetsåret .
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter
samt utse styrelsens ordförande.
Val av revisorer.
Val av ledamöter till valnämnden samt utse sammankallande.
Övriga frågor, dock ej av ekonomisk karaktär.

§ 13 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter som väljes växelvis på tre år.
Detta innebär att en ledamot väljs varje år. Ledamöterna kan omväljas.
Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande. Valberedningens
förslag på ledamöter tillställs ordförande senast två månader före
årsmötet och utsändes till medlemmarna tillsammans med kallelsen till
årsmötet.
§ 14 Revisorer
Sällskapets verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer.
De väljs växelvis för en tid av två år. Ledamöterna kan omväljas.
Kompletta revisionshandlingar och förteckningar skall vara tillgängliga
i 14 dagar för revision.
Revisionsberättelsen skall överlämnas till ordförande senast en vecka
före årsmötet.
§ 15 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om minst 50% av ledamöterna är närvarande.
Varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ledamot äger reservationsrätt mot fattade beslut och detta skall
antecknas i protokollet med angivande av skäl.
§ 16 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter
representerande olika intressen inom belysningsområdet.
Ordförande väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter väljs växelvis
på två år. Samtliga ledamöter kan omväljas.
Då medlemmarna inte är samlade till extra möte eller årsmöte är
styrelsen beslutande och ansvarar då för sällskapets angelägenheter
och förvaltning.
Det åligger styrelsen att
- tillse att stadgar och regler följs
- verkställa av årsmötet och extra möten fattade beslut
- planera och leda arbetet
- ansvara för och förvalta sällskapets tillgångar
- föra medlemsförteckning
- tillställa revisorerna verksamhetsberättelse och räkenskaper
3

§ 17 Styrelseledamöternas ansvar
Styrelsens ledamöter ansvarar solidariskt för sällskapets ekonomi och
angelägenheter.
Varje ledamot är dock ensam ansvarig för sådana åtgärder som ledamot
vidtagit utan övriga ledamöters bemyndigande eller beslut.
För sällskapets ekonomiska åtaganden svarar endast dess tillgångar.
Sällskapet företrädes av sin ordförande, som leder styrelsens arbete och
som med kontrasignation av sekreteraren undertecknar sällskapets
handlingar samt representerar sällskapet i officiella sammanhang och
kallar till styrelsens sammanträden.
Kassören svarar för sällskapets bokföring, medlemsavgifter, in- och
utbetalningar, ekonomiska rapporter och övriga ekonomiska handlingar
för verksamheten.
Utbetalningar verkställes av kassören efter avstämning och godkännande
av ordföranden.
§ 18 Styrelsemöten
Ordinarie styrelsemöte hålls minst en gång per kvartal eller när
verksamheten så påkallar.
Ett konstituerande styrelsemöte skall hållas i anslutning till årsmötet.
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