
Stadgar för Västerbergslagens Ingeniörsklubb 

Antagna vid sammanträde den 2 september 1922. 

Föreslagen revision av stadgarna preliminärt godkända vid årsmöte 

2017-03-13 samt att slutligt antagas vid årsmöte 2018-03-12. 

 

§1 befintlig  

Västberslagens Ingenjörsklubb har till uppgift att främja sammanhållningen mellan 

Västbergslagens ingenjörer och ekonomer samt att verka för sina medlemmars nytta och 

trevnad genom anordnande av föredrag, diskussioner, studiebesök och samkväm 

§1 ersätts med 

Västerbergslagens Ingeniörsklubbs ändamål är att som ideell allmännyttig förening sprida 

kunskap om ny och befintlig teknik samt främja inhämtandet av teknisk kunskap hos 

föreningens medlemmar och gymnasieelever. Verksamheten bedrivs i form av anordnande 

av föredrag, diskussioner, seminarier, studiebesök samt genom utdelande av stipendier till 

gymnasieelever för bekostande av nydanande tekniska projekt. 

§2 befintlig 

Till ledamot i klubben kan väljas person som idkar praktisk eller teoretisk eller ekonomisk 

verksamhet eller som äger det intresse och den sakkunskap, som kan bliva till gagn för 

klubbens verksamhet. 

Anmälan om inträde i klubben skall skriftligen tillställas styrelsen, som har att besluta om 

eventuellt godkännande av ansökan. 

Den som invalts  blir ledamot efter erläggande av stadgad årsavgift. Klubben skall närmast 

följande sammanträde underrättas om gjorda inval. 

Till hedersledamot må av föreningen kallas härtill förtjänt person. Förslag till hedersledamot 

skall efter styrelsens godkännas av klubben på ordinarie sammanträde. 

Medlem av annan teknisk förening äger rätt att bevista klubbens sammanträden och deltaga 

i överläggningarna men ej i besluten. Med styrelseledamots medgivande må även annan 

person närvara. 

§2 ersätts med 

Anmälan om inträde i klubben skall skriftligt tillställas styrelsen. Personen som anmälan 

avser blir medlem efter erläggande av stadgad årsavgift.  

Till hedersmedlem må av föreningen kallas härtill förtjänt person. Förslag till hedersmedlem 

skall efter styrelsens godkännas av klubben på ordinarie sammanträde. 

Med styrelseledamots medgivande må även en person som ej är medlem i klubben närvara 

vid ordinarie sammanträde. 

 

Övriga paragrafer kan kvarstå i enlighet med befintlig lydelse  




