STADGAR
för

Dalslands G ille
i Stockholm

(2002 års revidering baserad på 1977 års utgåva av stadgarna)

§1
Dalslands Gille har till ändamål att verka för närmare sammanslutning mellan i Stockholm och dess närhet bosatta dals-länningar,
att genom sällskapliga sammankomster och andra lämpliga
anordningar uppliva hågkomsten av hembygden samt att befordra
omvårdnaden av dess minnen och gamla kultur.

§2
Medlem av Gillet kan varje välfrejdad person bliva, som genom
härkomst eller släktförbindelse kan betraktas som dalslänning. Även
icke-dalslänningar, som visat särskilt intresse för land-skapet eller
Gillet, kunna vinna medlemskap.
Inträde i Gillet äger rum efter av gillesmedlem skedd anmälan till
dess styrelse, som äger att i saken besluta.
Styrelsen äger att till hedersledamöter föreslå personer, som gjort sig
synnerligen förtjänta om provinsen eller om Gillet. Beslut härom är
giltigt endast om minst tre fjärdedelar av vid Gillets sammanträde
närvarande medlemmar rösta därför och i kallelsen till detta
sammanträde angivits, att fråga om inval av hedersledamot
förekommer.

§3
Styrelsen utgöres av sju personer, av vilka fyra fungera som resp.
ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, varjämte
bland de öviga kunna utses till äventyrs erforderliga övriga
funktionärer.
Styrelseval förrättas på Gillets årsmöte. Valet äger rum med slutna
sedlar, dock kan, om de vid sammanträdet närvarande medlemmarna
enhälligt så besluta, valet förrättas öppet. Valet gäller för två år. Det
ena året avgå tre, det andra året fyra. Avgående ledamot kan
omväljas. Efter valet av styrelse väljes för två års tid två ersättare
ävensom två revisorer jämte två ersättare för dem. Omval kan ske.

Dessutom utses varje år en valberedning om tre personer, varav en
representant, tillika sammankallande, från styrelsen. Omval kan ske.

§4
Styrelsen, som är beslutmässig, om minst fyra medlemmar äro
tillstädes, bär gemensamt ansvaret for förvaltningen av Gillets medel.
Ordföranden, eller vid förfall för honom vice ordföranden,
tillkommer att sammankalla styrelsen och, efter dess hörande och
beslut, sörja for information till Gillet samt att vid styrelsens
sammanträden föra ordet.
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsens och Gillets
sammanträden, upprätta förteckning över medlemmarna, sköta
skriftväxlingen och förvara Gillets handlingar.
Skattmästaren åligger att senast den 15 januari till revisorerna
överlämna Gillets räkenskaper för föregående år.
Revisorerna tillkommer att före januari månads utgång efter
företagen granskning och inventering till styrelsen överlämna sin
berättelse. Styrelsen förelägger den vid årsmötet för Gillet, som äger
att besluta om ansvarsfrihet.

§5
Ordinarie sammanträde hålles en gång årligen, helst på Gillets
stiftelsedag den 7 februari, varjämte styrelsen bör söka bereda
medlemmarna tillfälle att sammankomma till andra sammanträden
eller samkväm, när så anses lämpligt.
Alla vid sammanträdena förekommande ärenden avgöras genom
enkel pluralitet med undantag av vad som i paragraf 2 nämnes
angående val av hedersledamot ävensom de ärenden varom särskilt
stadgas i paragraf 7.
Vid lika röstetal å styrelsens eller Gillets sammanträden gäller den
mening, som ordföranden biträder.

§6
Medlem erlägger en årsavgift, som Gillets årsmöte beslutar.
Gillets plusgironummer är 5 06 56-8.
Ändring av årsavgift beslutas å Gillets årsmöte efter förslag av
styrelsen.

§7
Beslut om ändring av stadgarna, med undantag av vad i paragraf 6
säges, eller om Gillets upplösning skall för att vara gällande hava av
Gillet fattats vid två på varandra följande sammanträden med minst
ett halvt års mellanrum. Beslut angående Gillets upplösning kan
dessutom icke fattas, därest icke vid båda tillfällena minst två
tredjedelar av Gillets närvarande medlemmar enas om beslutet.
Därest Gillet upplöses, skola dess tillgångar på det sätt, som vid sista
sammanträdet närmare må beslutas, anslås till något ändamål, som
överensstämmer med Gillets syfte.

