Föreningen Södra Latinares Stadgar
Antagna vid konstituerande sammanträde den 16 november 1930.
Reviderade vid årsmötena 1934, 1939, 1940, 1946, 1951, 1956, 1966, 1969, 1980, 1991, 1994 och
2009.
§1
Föreningen Södra latinare utgör en sammanslutning av tidigare elever vid Södra Latin och skolans
anställda och tidigare anställda. Föreningen har till ändamål att stödja skolan och dess verksamhet
samt att skapa samhörighet mellan personalen, eleverna och föreningens medlemmar.
§2
Efter anmälan till styrelsen blir den medlem i föreningen, som varit elev eller är eller har varit
anställd i skolan.
På förslag av styrelsen kallar årsmötet den till hedersmedlem, som gjort föreningen eller skolan
särskilda tjänster eller på annat sätt synnerligen gagnat föreningens syfte.
§3
Medlem erlägger årsavgift som bestäms vid årsmötet. Hedersmedlemmar och anställda vid skolan
behöver inte erlägga årsavgift.
§4
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst tre och högst sex övriga ledamöter. Ordföranden och
ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av normalt två år, men kan också väljas för en tid av ett år,
när så är lämpligt. Varje år skall val av cirka hälften av ledamöterna ske i syfte att bevara
kontinuitet i styrelsen.
Rektor äger utse en adjungerad ledamot till styrelsen, som representant för lärarkåren.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och klubbmästare samt övriga
funktionärer efter behov.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fjorton dagar i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig om sammanträdet är stadgeenligt utlyst och minst tre ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två ledamöter i förening, utom i
löpande bank- och PlusGiroärenden då firman tecknas av ordföranden och kassören var och en för
sig.
§5
För granskning av styrelsens förvaltning utses på årsmötet för ett år i sänder, två revisorer och en
suppleant för dessa.
§6
Föreningens räkenskaper avslutas den 30 september varje år. Verksamhetsårets resultat skall
disponeras på sätt årsmötet bestämmer.

§7
Föreningens årsmöte hålls tredje fredagen i november. Styrelsen äger dock rätt att, om speciella skäl
föreligger, förlägga årsmötet till annan dag i november.
Styrelsen äger sammankalla extra årsmöte för att behandla ärende av särskild vikt, om beslut i
frågan inte utan olägenhet kan anstå till nästa årsmöte.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall ske per post minst 14 dagar i förväg.
§8
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.

2.

Styrelsens årsberättelse.

3.

Revisorernas berättelse.

4.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

5.

Beslut angående disposition av resultatet av föregående års verksamhet (§ 6).

6.

Val av styrelse (§ 4).

7.

Val av revisorer.(§ 5)

8.

Fastställande av årsavgift (§ 3).

9.

Val av valberedning, som består av två på årsmötet valda ledamöter, varjämte styrelsen utser
en tredje, sammankallande ledamot.

10.

Övriga ärenden.
§9

Förslag om ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 september. Förslag
om ändring av dessa stadgar skall skickas per post till föreningens medlemmar minst 14 dagar före
årsmötet.
Beslut om ändring av stadgar eller upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra
följande årsmöten (ordinarie eller extra) med 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande.
§ 10
Upplöses föreningen överlämnas dess ekonomiska tillgångar och arkiv till skolan.

