Stadgar för Hallands Astronomiska Förening
1. Föreningens namn är Hallands Astronomiska Förening (HAS) med säte i Halland.
2. Föreningens syfte är att väcka, sprida och fördjupa intresset för astronomi genom bl a kurser,
föreläsningar, handledning vid observationer m m. Genom detta ska föreningen både visa
naturvetenskapens roll i samtiden samt vara en brygga mellan humaniora och naturvetenskap.
En prioriterad grupp är barn och unga.
3. Medlem är den som betalat årsavgift till föreningen.
4. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.
5. Årsmötet ska hållas innan den 1/5 varje kalenderår. Om styrelsen eller minst hälften av
medlemmarna så önskar kan ett extra årsmöte hållas. Kallelse med övriga handlingar skall vara
medlemmarna tillhanda senast åtta (8) dagar innan årsmötet hålls. Som dagordning för årsmötet
tillämpas rekommenderad standarddagordning som återfinns i föreningslagen (SFS 1987:667
om ekonomiska föreningar)
6. Varje medlem äger 1 röst varvid en fullmakt får användas.
7. Årsmötet väljer för en tid av 2 år föreningens ordförande, som också är styrelsens
ordförande.
8. Vid varje årsmöte väljs dessutom 3 övriga ledamöter på två år, vilket ger en styrelse på
inalles 7 personer (Ordförande samt sex ledamöter). Av dessa skall 1 utses till kassör och 1 till
sekreterare.
9. Årsmötet väljer varje år 2 suppleanter på 1 år.
10. Årsmötet väljer 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år. Revisorerna har yttrande- och
förslagsrätt men ej rösträtt på styrelsemöten.
11. Årsmötet väljer 2 medlemmar att ingå i valberedningen på 1 år.
12. Årsmötet väljer 1 vaktmästare till observatoriet på 2 år.
13. Årsmötet kan efter rekommendation av styrelsen utse hedersmedlem och
hedersordförande.
14. Styrelsen ska: Utse två personer som var för sig

är firmatecknare
upprätta protokoll för styrelsens sammanträden
årligen utge verksamhetsberättelse redovisa
resultaträkning och revisionsberättelse föra en
medlemsmatrikel med adresser
Styrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsrätt.
Till styrelsen kan knytas adjungerande ledamöter.
15. Stadgarna kan ändras genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav det ena
skall vara ordinarie samt ett extra årsmöte efter minst två månader.
16. Upplösning av HAS kan ske om majoriteten vid ordinarie årsmöte stödjer detta och
konfirmeras vid extra årsmöte efter minst två månader efter ordinarie årsmöte. Ev. tillgångar
skall i första hand överföras till befintlig stiftelse för astronomi eller till institution som
årsmötet beslutar.

