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INOM GÖTEBORGS STIFT.

BEfRÄMIANDE

SÄLLSKAPET FR F’ULKUNDERVJSNINGENS

•

:

GÖTEBORG
II. 1.. BOLINI)EBS 13OKTHVCJEB!
1907.

•
•..:

.4

..

.

STADGAR

för

811skapet
o1 kundervini ngen
befrmjande

inom Göteborgs stift.

(Stadfästade av KungL Maj:t den 8 mars 1907).

§1.

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande
inom Göteborgs stift, som hittills haft namnet “Säll
skapet för växelundervisningens befrämjande inom Gö
teborgs stift,” har till syftemål att inom stiftet verka
för den allmänna folkundervisningen.

§2.

Till ledamöter i sällskapet äger styrelsen att ef
ter anmälan av någon sällskapets ledamot kalla perso
ner, som anses vara intresserade för sällskapets ända
mål.
Ledamot av sällskapet erlägger en årsavgift av
1 krona. Ledamot, som på en gång erlagt en avgift av
minst lO kronor, är från årsavgifter befriad.

§3.
Av den enligt § 4 i dessa stadgar för varje år
disponibla ränteavkastningen användas högst två tred

4

.

4.

.

jedelar till att befrämja upprättandet och underhållan
det av en ständig utställning i Göteborg av undervis
ningsmaterielL Den återstående delen användes till
något annat för folkundervisningen nyttigt ändamål.

§

5.

Till bestridande av sällskapets utgifter användas
dels tro fjärdei av räntan å sällskapets kapital,
dels årsavgifterna. Jen återstående delen av räntan
lägges till kapitalet; och tages för varje år hela det
sålunda ökade kapitalet i anspråk vid beräkning av
den för årets utgifter disponibla räntan. När kapitalet
fördubblats, må sällskapet kunna besluta huruvida även
den sista fjärdedelen av ränteavkastningen skal] använ
das till något för folkundervisningen nyttigt ändamål.

§

6.

Sällskapets angelägenheter handhavas af en sty
relse, bestående af stiftets biskop såsom självskriven
ordförande samt sex valda ledamöter, som väljas för
en tid av fyra år. Styrelsen utser inom sig vice ord
förande, sekreterare och kassaförvaltare. Sekreteraren
åtnjuter årligt arvode, som bestämmes av styrelsen.

§

Styrelsen sammanträder minst två gånger om
året på tid och ställe, som av ordföranden bestämmas.
Ej må något beslut anses giltigt, om icke utom tjänst
görande ordföranden minst tre andra ledamöter delta
git i detsamma. Alla angelägenheter, vid vilka skilj
aktiga meningar uppkomma, avgöras genom de flesta
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rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter,
som utses vid sammanträdet.
§7.

8.

Sällskapets ordinarie-årssammanträde äger rum å
dag i mars månad, som av styrelsen bestämmes, Vid
detta sammanträde förelägger styrelsen sällskapet en
redogörelse för sina åtgärder under det förflutna året,
revisorernas berättelse uppläses oh beslut fattas med
anledning av densamma. Därefter företages val av
styrelseledamöter efter dem, som äro i tur att avgå.
Valet sker med slutna sedlar. Avgående styrelseleda
mot må kunna återväljas. Slutligen väljas två reviso
rer med suppleanter för det löpande året.
Kallelse till sällskapets sammanträden utfärdas
av ordföranden och tillkännagives genom tidningsmed
delande så tidigt, att ledamöter utom Göteborg kunna
tillstädeskomma. För att beslut skall anses giltigt,
kritves, att minst fyra av styrelsen och sju andra ledamöter av sällskapet deltaga i dess fattande.

§

Extra sammanträde äger rum, så ofta styrelsen
finner lämpligt, eller om minst fem sällskapsiedamöter,
som ej tillhöra styrelsen, i ingiven skrift därom hos
styrelsen anhålla. Ämnet för överläggningen vid så
dant sammanträde bör vid kallelsen tiflkännagivas, och
ingen annan angelägenhet får då förekomma.

§

Revisorerna böra tillse, att alla till styrelsen in-
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10.

komna handlingar och förda protokoll finnas i ordning.
överse sällskapets samlingar samt granska räkenska
perna och styrelsens förvaltning av sällskapets ange
lägenheter. Do böra till styrelsen före utgången av
nästkommande februari månad avlämna revisionsbe
rättelse.

§
Förslag till förändring av eller tillägg till dessa
stadgar, som av någon sällskapets ledamot göras, kun
na framställas endast vid det ordinarie årssammanträ
det, då de hänvisas till prövning av styrelsen, som till
sällskapet inkommer med sitt betänkande inom den tid,
som av sällskapet bestämmes, varpå förslagen till av
görande företagas i sällskapet.

Göteborg, II. L. 1oIInder8 Boktryckeri, 100.

