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Stadgar för Västerbergslagens Ingeniörsklubb 
Antagna vid sammanträde den 2 september 1922. 
  

§ l 
Västbergslagens Ingenjörsklubbs 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 
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. 

 

§ 3 
Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande,  

l:e och 2:e v ordförande, sekreterare, v sekreterare, skattmästare, klubbmästare, 
två biträdande klubbmästare samt två konsultativa ledamöter. 

Val av styrelse sker för ett år i taget. Ordförande och v ordförande få ej kvarstå i 
sina befattningar mer än tre år i följd.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två av övriga 
styrelseledamöter påyrka sammanträde. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande. 

Vid omröstning med lika röstetal vare den mening gällande som biträdes av 
ordföranden. 

 

§ 4 
Det åligger styrelsen: 

-  att kalla klubben till sammanträde; 

- att förbereda frågor, som skall framläggas vid klubbsammanträde;  

- att verkställa av klubben fattade beslut; 

- att förvalta klubbens penningmedel och inventarier samt genom sina 
funktionärer sköta de löpande ärendena på ett för klubben meningsfullt sätt. 
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§ 5 
Det åligger ordföranden: 

- att representera klubben och föra dess talan; 

- att sammankalla styrelsen; 

- att leda förhandlingarna vid klubb- och styrelsesammanträden. 
 

 Det åligger vice ordföranden: 

- att vid behov träda i ordförandens ställe. 
 

 Det åligger sekreteraren: 

- att vid klubb- och styrelsesammanträden föra protokoll; 

- att sköta klubbens korrespondens. 
 

 Det åligger skattmästaren: 

- att uppbära avgifter och verkställa av klubben eller styrelsen beslutade 
utbetalningar; 

- att föra klubbens räkenskaper; 

- att föra matrikel över klubbens medlemmar samt inventarieförteckning över 
klubbens tillhörigheter; 

- att omedelbart insätta influtna medel i bank eller å annat sätt, som av 
styrelsen beslutas, göra dem räntebärande. 

 
  

 § 6 
Klubben sammanträder 8 á 10 gånger om året, varvid sammanträdena bör 
fördelas jämnt med ett varje månad. Sammanträdena bör om möjligt utlysas 
genom personlig kallelse. 
 
 

§ 7 
Klubbens årsmöte skall hållas senast under mars månad. Kallelse till mötet 
skall vara utsänd till medlemmarna senast tio dagar före sammanträdesdagen. 
Obligatoriska punkter för årsmötet: 

a) Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

b) Styrelsens årsberättelse föredrages. 

c) Styrelsens förvaltningsberättelse för det avslutade 
 verksamhetsåret föredrages. 

d) Revisorernas skriftliga revisionsberättelse föredrages. 

e) Beslut angående ansvarsfrihet för föregående års styrelse. 

f) Val av ny styrelse, två nya revisorer samt två revisorssuppleanter 
 och ny valnämnd, samtliga för tiden fram till nästa årsmöte. 
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§ 8 
Valnämnd skall, senast 14 dagar före årsmötet, till styrelsen lämna förslag till val 
av styrelseledamöter, så att detta kan tagas med i kallelsen till sammanträdet. 

Varje klubbmedlem äger rätt att lämna skriftligt förslag till valnämnden. 

Klubbmedlemmar äger rätt att vid årsmötet föreslå andra kandidater än de av 
valnämnden redan föreslagna. 

Ingen får tillhöra valnämnden mer än tre år i följd.   
  
 

§ 9 
Årsavgifterna för det löpande året skall vara erlagda till skattmästaren senast den l 
juni. Medlem som ej före den fastställda tiden erlagt stadgad årsavgift är, till dess 
denna blivit betald, förlustig sina rättigheter som föreningsmedlem. Den, som 
under två år i följd försummat erlägga stadgad årsavgift, anses ha utgått ur 
klubben. 
 
 

§ 10 
I val och omröstning deltar endast vid sammanträdet närvarande medlemmar och 
var och en med en röst. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt, och vid lika 
röstetal segrar den mening, som biträdes av ordföranden. Sluten omröstning äger 
rum, då någon av medlemmarna så kräver, i annat fall sker omröstningen öppet. 
 

 

§ 11 
Beslut angående ändring av dessa stadgar, samt angående klubbens 
upplösning, fordrar dels att minst 3/4 av samtliga närvarande 
medlemmar är eniga, dels att beslutet med lika kvalificerad 
majoritet godkännes vid ett påföljande sammanträde, minst en månad senare. 
 
-//-  
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REVISIONER AV STADGARNA 
Revidering av stadgarna har skett den 22 november 1940, den 26 maj 1943, den 26 
februari 1948, den 28 maj 1986. 
 
 
2011-03-21 revision av paragraf 7 slutgiltigt fastställd 
Formuleringen ”Klubbens årsmöte skall hållas under januari. ” ändras. 
Ny skrivning: ”Klubbens årsmöte skall hållas senast under mars månad.”   
Orsak till ändringen: våra banker NORDEA, SEB och Swedbank hinner inte få fram 
slutliga årsvisa dokument från våra konton, aktier mm. 
Ändringen har beslutats på årsmötet 2011 samt vid det efterföljande klubbmötet i mars 
2011 i enlighet med paragraf 11. 
/Barbro Stomberg, ordf. VBIK 
 
 
2017-03-13 revision av paragraf  1, 2, 8. 
Paragraferna 1 och 2 gäller beskrivning av klubbens verksamhet och   
 hur man får medlemskap i klubben. Paragraf 8 gällande Valmämndens förslag för 
kommande verksamhetsår. Denna ändring skall slutligen godkännas på årsmötet för 
2017 års verksamhet. 
/Barbro Stomberg, ordf. VBIK 
 
 
2018-05-14 revision av paragraf  1, 2 och 8 slutgiltigt fastställd. 
Ändringen av stadgarna enligt 2017-03-13 angående paragraf 1, 2 och 8 har på 
årsmötet 2018-05-14 beslutats och är därmed fastställda. 

 /Barbro Stomberg, ordf. VBIK 
 


