
 

 

 

 

 

STADGAR 
 

 

för den ideella föreningen Sällskapet Dundergubbarna (DG), bildat den 8 december 1922, och 

fastställda vid årsmöte den 29 november 2017 efter revision av tidigare fastställda stadgar, 

varvid noteras att de ursprungliga stadgarna från 1922 reviderats 1947 och 1976. 

 

§ 1 Firma och säte m m 

 

Sällskapet Dundergubbarna (DG), hädanefter kallat ”DG” 

 

DG skall ha sitt säte i Östersunds kommun. 

 

DGs organisationsnummer är 802504-0414. 

 

§ 2 Ändamål  

 

DG har till ändamål att bereda sina medlemmar och personer i deras hushåll, tillfälle att under 

kamratliga former idka samkväm och idrottsliga aktiviteter enligt vad som anges i dessa 

stadgar och i övrigt fastställs av medlemmarna på årsmöte eller extra medlemsmöte eller av 

sällskapets styrelse.  

 

§ 3 Medlemmar 

 

Envar medlem äger till inval skriftligen föreslå ny medlem. Sådant förslag skall tillställas 

DGs ordförande eller sekreterare. Till förslaget skall bifogas en närmare beskrivning av den 

föreslagne. 

 

Styrelsen skall efter beredning av lämplighet kalla presumtiva medlemmar till den för alla 

medlemmar gemensamma Gasquen. 

 

Som medlem i DG må den upptas som av styrelsen anses som lämplig samt därutöver har 

fullgjort på Gasquen förelagda kompetensprövande och karaktärsdanande inträdesprov.  

 

§ 4 Hedersmedlem 

 

Envar medlem kan till styrelsen lämna förslag till hedersmedlem i DG. 

 

På årsmöte kan, efter beredning och förslag av styrelsen, en särskilt högt förtjänt medlem 

utses till hedersmedlem. 

 

Styrelsen skall tillse att utsedd hedersmedlem erhåller medalj m m vid lämpligt tillfälle.  

 

 

 



§ 5 Sällskapets verksamhet  

 

DGs verksamhet skall bedrivas av verksamhetsgrenar enligt styrelsens anvisningar.  

 

Varje verksamhetsgren leds av en eller flera grenledare, som utses av styrelsen. Grenledare 

skall fullgöra sitt uppdrag enligt styrelsens anvisningar samt ansvara mot styrelsen. 

 

Styrelsen äger rätt att lägga till eller lägga ner en verksamhetsgren. 

 

§ 6 Årsavgift 

 

Årsavgift samt övriga avgifter fastställs på årsmötet. 

 

Hedersmedlem är befriad från att betala årsavgift. 

 

Medlem som inom SEX (6) månader och en påminnelse inte har betalt föreskriven årsavgift, 

anses ha begärt utträde ur DG. 

 

DGs grenledare äger själva bestämma avgifter för sina verksamhetsgrenar. 

 

Varje grenledare skall efter utförda aktiviteter till DGs skattmästare redovisa sina intäkter, 

utgifter och eventuell kvarvarande handkassa. 

 

§ 7 Räkenskapsår 

 

DGs räkenskapsår är 1 november - 31 oktober.  

 

§ 8 Årsmöte 

 

Årsmöte skall hållas senast SEX (6) veckor efter räkenskapsårets slut. 

 

Vid behov eller om minst TIO (10) medlemmar begär det, skall styrelsen kalla till extra 

medlemsmöte. 

 

Vid årsmöte eller extra medlemsmöte äger endast personligen närvarande medlemmar utöva 

sin rösträtt.  

 

All omröstning sker öppet. 

 

Vid personval är dock omröstningen sluten om någon medlem så påfordrar.  

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid 

personval, då lottning skall ske. 

 

Om medlem önskar att viss fråga eller förslag (motion) skall behandlas på årsmöte eller extra 

medlemsmöte, skall skriftlig motion tillställas DGs ordförande senast EN (1) vecka före 

mötet. Styrelsen skall därefter tillse att inkomna motioner samt förslag från styrelsen 

(propositioner) kungörs på DGs hemsida senast FEM (5) dagar innan mötet. Motion eller 

proposition som framförs senare än enligt ovan, får endast behandlas om årsmötet eller extra 

medlemsmöte enhälligt beslutar att uppta saken och detta inte annars står i strid med dessa 



stadgar.  

 

§ 9 Kallelse till årsmöte 

 

Styrelsen kallar till årsmöte och extra medlemsmöte. 

 

Kallelse till årsmöte skall ske senast FYRA (4) veckor före årsmötet genom kungörelse på 

DGs hemsida www.dundergubbarna.com eller skriftligen på annat vis. Kallelse till extra 

medlemsmöte skall ske senast TVÅ (2) veckor innan mötet. Kallelse skall i övrigt ske på 

samma sätt som avseende årsmöte.  

 

Senast TVÅ (2) veckor före årsmöte, skall styrelsen till revisorerna överlämna DGs 

räkenskaper avseende föregående verksamhetsår. Revision skall utföras i god tid före 

årsmötet och berättelse över revisionen skall överlämnas till DGs ordförande senast EN (1) 

vecka före årsmötet. 

 

§ 10 Frågor att behandla vid årsmöte 

 

Vid årsmöte skall följande punkter vara upptagna på dagordningen och behandlas: 

 

1) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet samt två justeringsmän. 

2)  Fastställande av dagordning  

3)  Godkännande av kallelseförfarandet  

4)  Upprättande av röstlängd  

5) Genomgång av styrelsens årsberättelse. 

6)  Genomgång av styrelsens ekonomiska redovisning för senaste verksamhetsåret, 

jämte styrelsens förslag till balans- och resultaträkning i årsredovisningen samt 

resultatdisposition 

7) Genomgång av revisionsberättelse 

8) Fastställande av årsredovisning samt beslut om resultatdisposition  

9) Prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10) Val av ordförande  

11) Val av övriga ledamöter i styrelsen 

12) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

13) Val av tre ledamöter i valberedningen 

14) Behandling av propositioner och motioner 

15) Fastställande av årsavgift 

16) Utseende av hedersmedlem 

17) Övriga ärenden 

 

§ 11 Styrelsen 

 

DGs löpande förvaltning hanteras av en styrelse bestående av ordförande och därutöver minst 

sex och högst tolv ledamöter, vilka väljs på årsmöte eller på extra medlemsmöte.  

 

Endast medlem i DG kan väljas till ordförande eller till styrelseledamot. 

 

Ordföranden har en mandattid på ETT (1) år.  

 

Övriga styrelseledamöter har en mandatperiod på TVÅ (2) år. När dessa stadgar träder i kraft, 

http://www.dundergubbarna.com/


skall hälften av dessa styrelseledamöter väljas med en mandattid om ETT (1) år. Efter 

utgången av detta år, skall ny- eller omval ske med en mandattid om TVÅ (2) år. Hälften av 

styrelsens ledamöter m u a ordföranden skall härefter väljas varje år och med en mandattid om 

två år.  

 

Ledamot får som längst sitta i DGs styrelse i TIO (10) år, såvitt inte särskilda skäl föreligger.  

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt skattmästare och 

de övriga ansvarsposter som befinns vara erforderliga.  

 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

DGs firma tecknas av styrelsen.  

 

Styrelsen skall vid behov utfärda tillämpningsföreskrifter avseende dessa stadgar.  

 

Om styrelseledamot flyttar från orten eller av annan anledning ej kan fullgöra sitt uppdrag, 

skall fyllnadsval ske på årsmöte. eller på extra medlemsmöte. 

 

§ 12 Revisorer och revisorssuppleanter 

 

DGs räkenskaper och förvaltning granskas av TVÅ (2) revisorer, med TVÅ (2) suppleanter.  

 

Endast medlem i DG kan väljas till revisor eller revisorssuppleant. 

 

Revisor och revisorssuppleant har en mandattid på ETT (1) år. 

 

§ 14 Valberedning  

 

DG skall ha en valberedning med TRE (3) ledamöter, av vilka minst EN (1) skall ha varit 

tidigare styrelseledamot.  

 

Endast medlem i DG kan väljas till ledamot i valberedningen. 

 

Ledamot i valberedningen har en mandattid på ETT (1) år. 

 

Valberedningen skall senast EN (1) vecka innan årsmöte eller extra medlemsmöte, där val 

skall förrättas, tillse att valberedningens förslag till val kungörs på DGs hemsida. 

  

§ 15 Stadgeändring  

 

För ändring av DGs stadgar erfordras att beslut härom fattas på årsmöte eller extra 

medlemsmöte, att kallelsen till mötet innehållit förslag till ändringen samt att vid mötet minst 

¾-delar av de närvarande medlemmarna är ense om ändringen. 

 

§ 16 Upplösning av sällskapet  

 

Beslut om upplösning av Sällskapet fattas genom beslut på årsmöte och extra medlemsmöte, 

med minst TRE (3) månaders mellanrum. Beslut om upplösning av Sällskapet fattas av minst 

9/10-delar av på mötet närvarande medlemmar. och ¾-delar av samtliga medlemmar som 



erlagt årsavgift enligt senaste debiteringen.  

 

Om beslut om upplösning fattas, skall DGs arkiv skall överlämnas till Föreningsarkivet i 

Jämtlands län. Vid beslut om likvidation skall beslutas hur DGs övriga tillgångar ska 

disponeras.  

 

 


