IdeK-Labbet
Stadgar
§ 1 Ändamål
Intresseföreningen IDEK-Labbet har till ändamål att fördjupa och sprida kunskapen om
förmedling i digital form av det svenska kulturarvet, och därtill relaterad information, samt
inom målgrupperna väcka ett livligare intresse för denna förmedlingsform.
§ 2 Fullföljande av ändamål
För fullföljande av sitt ändamål skall intresseföreningen IdeK-Labbet, i den mån dess tillgångar medgiver, omvärldsbevaka, nätverka, förmedla och kunskapsutveckla.
I detta syfte vill föreningen:
• genom enkäter, intervjuer med mera, inhämta kunskap om medlemmarnas behov på
området;
• genomföra omvärldsbevakning i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv;
• uppmuntra till och skapa kontaktytor mellan olika aktörer genom att driva ett diskussionsforum på webben, aktivt föra en dialog i sociala medier samt genomföra träffar och
seminarier;
• sprida kunskap om aktuella projekt, initiativ, tjänster, strategier osv. genom blogg, webb,
nyhetsbrev och andra publikationsformer, samt seminarier och träffar
§ 3 Medlemskap
Medlemmar i föreningen utgörs
• dels av enskilda medlemmar
• dels av organisationer, institutioner och företag
Medlemmar kan vara dels årligen betalande, dels ständiga, vilka erlagt engångsavgift. Institutionen/organisationen/företaget företräds inom föreningen av röstberättigat ombud, utsett
av institutionen/organisationen/företaget, och för denne får utses suppleant. Föreningen
kan också utse korresponderande ledamöter. Dessa har ingen rösträtt eller beslutanderätt i
föreningen.
§ 4 Föreningens möten
Föreningens angelägenheter utövas vid a) årsmöte (ordinarie föreningssammanträde), b) extra
föreningsmöte.
Därutöver hålls minst tre styrelsemöten. Dessa sammanträden hålls som regel i Stockholm.
Vid årsmöte ska behandlas styrelsens årsberättelse, den ekonomiska berättelsen, revisorernas
berättelse, val av ordförande, sex styrelseledamöter samt valberedning och revisor. Årsmöte,
extra föreningsmöte och styrelsesammanträden ska protokollföras. Kallelse till årsmöte
utsänds 30 dagar före utsatt sammanträde, och handlingar sänds senast 10 dagar före sammanträdet.
§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, valda för två år. Övriga fyra
ledamöter väljs för ett år. Inom sig utser styrelsen vice sekreterare och kassör. Mandatperioderna ska bestämmas så att högst två ledamöter avgår årligen. Vid uppkommen vakans under
verksamhetsår beslutar styrelsen om fyllnadsval måste förrättas och kallar till extra före-

ningsmöte. Sådant extra föreningsmöte får hållas som per capsulam-sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra av dess ledamöter är närvarande.
§ 6 Valberedning
För framläggande av förslag till val av styrelseledamöter och revisorer ska finnas en av föreningssammanträdet för ett år i sänder tillsatt valberedning bestående av två ledamöter. I valberedning ska ingå företrädare för såväl personliga medlemmar som institutionsmedlemmar.
§ 6 Verksamhet
Styrelsen planlägger och leder föreningens verksamhet, träffar avtal å föreningens vägnar samt
ansvarar för föreningens tillgångar.
§ 7 Arbetsgrupper
Styrelsen kan årligen tillsätta en eller flera arbetsgrupper inom och utom sin krets för att förbereda och behandla specifika frågor och sedan avlämna rapport till styrelsen minst 30 dagar
före närmast följande årsmöte. Arbetsgrupps möten ska protokollföras.
§ 8 Avgifter
Medlemmarna erlägger en årsavgift bestämd av årsmötet. Dessa avgifter berättigar till tillträde
vid föreningens ordinarie sammankomster samt till erhållande av en årspublikation. Dessutom erhålls rabatt vid föreningens evenemang.
§ 9 Ekonomin
De genommedlemsavgifter, publikationers försäljning eller på annat sätt inflytande medlen
förvaltas under styrelsens överinseende av föreningens kassör. Eventuella gåvomedel bör, där
inte särskilda villkor föreskrivits, på lämpligt sätt placeras och göras räntebärande till stöd för
föreningens verksamhet.
§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
§ 11 Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer utsedda av
årsmötet.
§ 12 Stadgeändringar
Beslut om dessa stadgar fattas av två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett
ordinarie. Skulle föreningens upplösning beslutas, anslås befintliga tillgångar till något med
föreningens syften närliggande ändamål.
Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 11 juni 2010

