Stadgar för föreningen Uppsala författarsällskap
Tagna första gången på årsmötet 9 februari 2015 och fastställdes på årsmötet 8 februari 2016
Uppsala författarsällskap bildades 2012-02-15, registrerades hos Skatteverket 2013-03-06
med organisationsnummer 802470-8466
Stadgeändringar antagna första gången på sällskapets årsmöte 2020 och fastslagna på
årsmötet 2021 gällande medlemskap införda.
§ 1 Föreningens namn
Uppsala författarsällskap
§ 2 Mål och inriktning
Uppsala Författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, dramatiker och
kulturskribenter bosatta i Uppsala stad och län och är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen ska arbeta som en plattform för författare i regionen, lyfta fram och synliggöra
den litterära och kulturella mångfalden i stad och län genom bl.a. föredrag, uppläsningar,
workshops, festivaler etc. Arbeta för att få tillstånd ett Litteraturens Hus i Uppsala. Dessutom
främja litterära Uppsala, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kulturella
litterära utbyten mellan olika städer och länder.
§ 3 Sätesort
Föreningen har sitt säte i Uppsala.
§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter bosatta i
Uppsala län samt är aktivt verksamma inom det litterära området (även facklitteratur).
Kriterier: Författare ska ha gett ut minst en bok. Översättare översatt minst en bok.
Dramatiker uppfört minst ett verk. Kulturskribenter publicerat antal kulturartiklar som minst
kan jämställas med en bok.
Textförfattarens material ska ha ett litterärt eller journalistiskt värde. Frågor om inval avgörs
av sällskapets styrelse. Ansökan om inval som avslagits av styrelsen kan av sökande
hänskjutas till ordinarie årsmöte. Sådant ärende skall anmälas till styrelsen mellan 1
november ‐ 1 januari. Överklagan ska vara skriftlig.
Den som inte uppfyller kraven kan vara stödmedlem.
Medlem som inte har betalat årsavgift under ett år får anses ha begärt utträde ur föreningen.
§5 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls senast i mars
månad. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen minst tre veckor före årsmötet.
Kallelsen ska innehålla tid och plats, dagordning samt datum för motionsstopp. Motioner ska
ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Varje medlem i föreningen har närvaro-, yttrande- och rösträtt vid årsmötet, samt äger rätt att
inkomma med motion till årsmötet. (Varje betalande stödmedlem har närvaro- och yttranderätt
dock ej rösträtt och får inte heller inkomma med motioner.) Årsmötesbeslut fattas med enkel
majoritet. För ändring av stadgarna krävs dock 2/3 majoritet på två påföljande årsmöten,
varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

Ärenden anmälda vid sittande årsmöte kan bordläggas om minst 25 procent av
mötesdeltagarna så kräver.
Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar.
För kallelse och beslut gäller samma som för ordinarie årsmöte.
På årsmötet ska följande punkter förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fastslå om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare, tillika rösträknare.
4. Årsmötets dagordning.
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Styrelsens ansvarsfrihet.
8. Förslag från styrelsen.
9. Motioner.
10. Budget för kommande år.
11. Medlemsavgift.
12. Val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.
13. Övriga frågor.
§6 Styrelse
Ansvaret för föreningens verksamhet mellan årsmötena ligger hos styrelsen som består av
ordförande och 5–7 ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på
två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen är beslutsmässig när över
hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen konstituerar sig själv och ska inom sig utse
kassör och sekreterare.
§7 Revisorer
De två revisorerna ska till årsmötet lämna sin revisionsberättelse som ska innehålla uttalanden
om:
- Resultat- och balansräkning bör fastställas.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- Styrelsens förslag till resultatdisposition.
§8 Valberedning
Valberedningen består av 2-3 ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen lämnar
förslag på styrelse och revisorer senast tre veckor före årsmöte till sittande styrelse, som
vidarebefordrar förslaget till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§9 Upplösning
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande årsmöten. För upplösning
krävs 2/3 majoritet på bägge mötena.

