Stadgar för Posthistoriska nätverket
Antagna vid bildandet den 16 februari 2008 och senast reviderade den 13 mars 2010.
Föreningens syfte
§1 Föreningens syfte är att främja samlande och att sprida kunskap, främja forskning och
utbildning, samt främja publicerings- och utställningsverksamhet; att sammanföra samlare
och förmedla kontakter, samt att i övrigt verka för filatelins fromma i allmänhet.
Ändamål, medlemskap, avgifter
§2 Posthistoriska nätverket med säte och adress hos ordföranden är en ideell
internetförening avsedd för posthistoriskt och filatelistiskt intresserade medlemmar.
Syftet är att främja samlande och forskning inom filateli och posthistoria genom
diskussioner på föreningens hemsida, på dess forum och i dess chat.
Posthistoriska nätverket står öppen för diskussioner, visningar av medlemmarnas egna
objekt och samlingar samt allmän information om hobbyn. Nybörjare skall få råd och
handledning. Här ges utrymme för tävlingar och för andra aktiviteter som passar
internetföreningens ändamål och format.
Posthistoriska nätverket är rikstäckande, öppen för alla som söker medlemskap och som
delar föreningens intressen. Även utländska samlare kan söka medlemskap under samma
förutsättning.
Medlemsavgiften anpassas till de faktiska kostnaderna för att driva föreningen.
Stadgarna har formulerats med hänsyn tagen till Posthistoriska nätverkets speciella form
som internetförening och diskussionsforum.
Föreningsmöten
§3 Posthistoriska nätverkets hemsida är dess hemvist och mötesplats där det står var och en
fritt att delta i diskussionerna på tider som passar honom/henne bäst. Styrelsemöten sker på
styrelsechatten och årsmöte äger rum på hemsidans chatt. Korrespondens med styrelsen sker
huvudsakligen via e-post.
Medlemskap: personuppgifter, utträde, uteslutning
§4 Personuppgifter om enskild medlem får inte lämnas ut av någon annan medlem, ej heller
av styrelseledamot.
Det är inte tillåtet för medlem att låna ut sitt namn eller sin inloggningskod till annan
person.
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen. Medlem som, trots
påminnelse, inte erlagt årsavgift inom en månad efter påminnelse förlorar sitt
medlemskap.
Medlem som motverkar föreningens syften eller som annars bryter mot föreningens stadgar
eller på annat sätt skadar föreningen, kan genom beslut av styrelsen uteslutas.
Utesluten medlem kan dock överklaga beslutet, genom att skriftligen motivera händelsen
som har lett till uteslutningen, varefter ett föreningsmöte tar ställning.
Eftersom medlemmarna huvudsakligen umgås via forum och chatt på denna hemsida finns
särskilda regler för god umgängeston. Medlem som inte respekterar detta regelverk kan
uteslutas.
Medlemsavgift för innevarande år återbetalas inte vid utträde eller uteslutning.

Styrelse
§5 Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och fyra ordninarie ledamöter samt två
suppleanter. Ordförande väljs för ett år och två av styrelsemedlemmarna för två år växelvis.
§6 Ordförande väljs separat. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva. Webbmaster och
övriga som anses behöriga kan utses utanför styrelsen och adjungeras till denna.
§7 För beslut av styrelsen krävs enkel majoritet, styrelsen är beslutsmässig då minst fyra
ledamöter är närvarande.
§8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om två styrelseledamöter
gemensamt fordrar det.
§9 Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, vilka skall tillställas medlemmarna
via en speciell kanal på hemsidan.
§10 I och med föreningens speciella utformning som internetförening ska föreningen äga
domänen den ligger på, samt ha copyright på publikationerna på sidan. Inget som publiceras
på sidan får användas i kommersiellt syfte utan medgivande av författaren till aktuella
publikation. Andra föreningar får använda föreningens hemsidas innehåll utan kostnad vid
föredrag och information i den egna föreningen förutsatt att källan uppges. Överträdelse
kommer att beivras.
§11 Föreningens IT-ansvarige / webbmaster skall ha två medhjälpare insatta i hur hemsidan
är uppbyggd med information om källkod och annan nödvändig information som rör
hemsidan. Webbmaster skall föra en tydlig och lättförståelig dokumentation över hur sidan
är uppbyggd.
Revisorer och valberedning
§12 En ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor samt en suppleant väljs av årsmötet
för tiden intill nästa årsmöte. Båda revisorerna ska få fortlöpande information om styrelsens
möten och beslut. De ska senast en månad efterårsmötet ha tillgång till protokoll från detta
samt senast en månad före årsmöte få tillgång tilldet gångna åretsräkenskaper. Revisorerna
skall till årsmötet avge revisionsberättelse, som även skall innehålla förslag om styrelsens
ansvarsfrihet.
Om byte av kassör sker under löpande mandatperiod skall revision verkställas i närvaro av
både avgående och tillträdande kassör.
§13 Till valberedning väljs vid årsmötet två ledamöter, varav en sammankallande, samt en
suppleant för dessa. De väljs för ett år, fram till nästa årsmöte. Valbar till valberedninga är
alla medlemmar med undantag för styrelsens ledamöter.
Årsmöte och extra föreningsmöte
§14 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Detta är ordinarie årsmöte eller
extra föreningsmöte.
§15 Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång, kallelse till årsmötet tillställs
medlemmarna senast en månad dessförinnan, via hemsidan. Föreligger förslag om
stadgeändring nskall detta bifogas kallelsen.
§16 Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp till behandling.
 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet.
 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 Fastställande av dagordning.
 Föredragning av protokoll från föregående årsmöte.
 Styrelsens verksamhetsberättelse.
 Styrelsens ekonomiska redogörelse.

 Revisorernas berättelse.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 Motioner och styrelsens utlåtanden över dessa.
 Övriga på kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.
 Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
 Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 Val av ordförande för ett år.
 Val av två ordinarie styrelseledamöter.
 Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
 Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant för ett år.
 Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, samt en suppleant för
dessa för ett år.
§17 Varje medlem äger rätt att till årsmöte lägga fram motion. Motioner till årsmöte ska
vara styrelsen till handa senast 31 december. Motioner och styrelsens utlåtanden över dessa
ska sändas ut på begäran.
§18 Namnförslag till de olika valen sänds till valberedningen och ska vara denna till handa
senast den 31 december.
§19 Extra föreningsmöte äger rum när styrelsen anser detta erforderligt eller om minst 25
medlemmar yrkat detta. Kallelse till extra föreningsmöte sänds ut senast en månad före. Vid
extra föreningsmöte får endast de frågor som angivits i kallelsen tas upp till beslut. De
bestämmelser som gäller för ordinarie årsmöte ska i övrigt i tillämpliga delar gälla även för
extra föreningsmöte.
Föreningens ekonomi
§20 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§21 Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter. Auktioner och andra aktiviteter till
förmån för föreningens ekonomi kan anordnas. Medlemsavgiftens storlek bestäms av
ordinarie årsmöte och gäller för nästa verksamhetsår.
§22 Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Föreningens medel
placeras på bankgirokonto.
Föreningens upplösning
§23 För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten
med minst tre månaders mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Kallelserna
till dessa möten ska innehålla uppgifter om förslaget till upplösning. För giltigt beslut
fordras att minst fyra femtedelar av de vid föreningsmötet avgivna rösterna biträder
förslaget.
§24 Vid föreningens upplösning ska samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas
till sammanslutning med liknande ändamål, eller till Postmuseum.
Stadgeändring
§25 Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara styrelsen till handa senast den 31
december. Sådant förslag ska, tillsammans med styrelsens yttrande, sändas ut i samband
med kallelse till årsmöte.
§26 För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet avgivna
rösterna biträder förslaget.

