Stadgar för Katarina Skolgille
Dessa stadgar hava antagits vid extra stämma den 31 mars 1938, vid ordinarie
årsstämma den 12 maj 1938, vid höstsammanträde den 5 november 1952, vid
årsstämma den 6 mars 1953, årsmöte 19 mars 2007.

§1
Katarina Skolgille, stiftat den 22 mars 1930, är en sammanslutning av f.d. elever och
lärare vid Katarina elementarläroverk och Katarina realskola.
§2
Gillets ändamål är:
att till gemensam trevnad för medlemmarna vårda i § 1 nämnda läroanstalts
traditioner och minnen,
att å lämpliga tider sammanföra medlemmarna till överläggning och underhållning,
att samla urkunder, fotografier och andra bilder samt föremål av alla slag, som äro av
intresse för läroanstaltens historia och utveckling.
§3
Mom. 1. Medlemskap av Gillet kan erhållas av envar välfrejdad f.d. elev som fyllt 18
år och f.d. lärare.
Mom. 2. Inträdesavgift erlägges ej.
§4
Mom.1. Hedersledamot av Gillet kallas av ordinarie årsstämma efter förslag av
styrelsen.
Mom. 2. Hedersledamot är befriad från alla avgifter men äger rösträtt vid alla
sammanträden.
§5
Av medlemmarna upptages årsavgift, vars storlek bestämmes vid varje årsstämma
för kommande året.
Årsavgift bör senast den 30 juni vara inbetald.
§6
Gillets angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av 9 stycken personer,
nämligen
Ålderman,
vice ålderman,
sekreterare,
andre sekreterare,
kassaförvaltare,
arkivarie,
klubbmästare,
två rådgivande ledamöter.
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§7
Mom. 1. Åldermannen åligger att leda styrelsens och Gillets sammanträden. Han har
dessutom att såsom Gillets högste styresman övervaka styrelsens och Gillets
verksamhet, att representera Gillet samt att i övrigt verka för Gillets bästa.
Mom. 2. Vice åldermannen åligger att vis förfall för åldermannen leda styrelsen s och
Gillets sammanträden, samt i övrigt biträda åldermannen i hans verksamhet.
Mom. 3. Sekreteraren har att vid styrelsens och Gillets sammanträden föra protokoll,
att förvara dessa för löpande år, att ombesörja kallelser till Gillets sammanträden
samt att sköta Gillets korrespondens.
Mom. 4. Andre sekreteraren har att vid förfall för sekreteraren eller klubbmästaren
vikariera för dessa, samt att biträda dem i deras göromål.
Mom. 5. Kassaförvaltaren åligger att inkassera föreskrivna avgifter, att förvalta Gillets
penningmedel, att utanordna medel enligt styrelsens och årsstämmans beslut, att
över Gillets inkomster och utgifter föra tydliga och noggranna räkenskaper, samt att
senast den 15 februari överlämna dessa, fullt avslutade, till revisorerna för
granskning.
Mom. 6. Arkivarien åligger att handhava Gillets arkiv, att åt Gillet söka förvärva och
hos styrelsen till inköp föreslå sådan litteratur och andra föremål, varav Gillet kan
hava nytta eller intresse.
Mom. 7. Klubbmästaren åligger att vid Gillets alla sammanträden i enlighet med
styrelsens beslut träffa avtal om lokalhyror, att sörja för underhållning och förplägnad
samt i övrigt vara åldermannen behjälplig att utöva värdskapets plikter.
Mom. 8. De två rådgivande ledamöterna åligger att biträda de övriga
styrelsemedlemmarna i deras arbete.
§8
Mom. 1. Styrelsens medlemmar väljas på årsstämma för två år och på så sätt, att
vartannat år väljas ålderman, andre sekreterare, arkivarie och förste rådgivande
ledamot; mellanvarande år väljas vice ålderman, förste sekreterare, kassaförvaltare,
klubbmästare och andre rådgivande ledamot. Styrelseledamot kan omväljas.
Mom. 2. Avgår styrelseledamot under arbetsåret, kompletteras styrelsen sig själv intill
nästa årsstämma.
§9
Mom.1. Styrelsen har att till varje årsstämma inkomma med berättelse om
föregående års verksamhet och förvaltning, vilken liksom räkenskaperna skall vara
revisorerna tillhanda senast den 15 februari.
Mom. 2. Styrelsens medlemmar äro gemensamt ansvariga för Gillets medel.
§10
Mom. 1. Åldermannen eller vid förfall för honom, vice åldermannen kallar samtliga
styrelsens ledamöter till sammanträde, och är styrelsen beslutför då minst 5
ledamöter äro närvarande. (Undantag § 14.)
Mom.2. Styrelsens beslut avgöras genom enkel röstövervikt (undantag § 14) med
utslagsröst för den vid tillfället fungerande ordföranden.
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§ 11
Mom. 1. Styrelsen kalla medlemmarna till sammanträden å tider och platser styrelsen
finner lämpligt, dock minst två gånger årligen, varav det ena är årsstämma.
Mom. 2. Beslut fattas med enkel, öppen omröstning, såvida icke sluten omröstning
påyrkas av minst en femtedel av de närvarande medlemmarna. Varje medlem, som
erlagt föreskriven årsavgift, äger en röst. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Mom. 3. Vid omröstning gäller enkel röstpluralitet utom i frågor, som omnämnas i §
12 mom. 3, § 15 mom. 1 och § 16.
Mom. 4. Röstning genom fullmakt får icke äga rum.
§ 12
Mom. 1. Årsstämma skall avhållas under mars månad.
Mom. 2. Vid årsstämma skola följande ärenden förekomma:
1. Åldermannen öppnar mötet,
2. Stämmans stadgeenliga utlysande,
3. Parentationer över sedan föregående stämma avlidna medlemmar,
4. Val av två stycken rösträknare tillika justeringsmän,
5. Styrelsen verksamhetsberättelse,
6. Kassaförvaltarens redovisning av resultat- och balansräkning,
7. Fastställande av resultat- och balansräkning,
8. Ansvarsfrihet för styrelsen,
9. Val av fyra stycken, vartannat år fem stycken, styrelseledamöter,
10. Val av två stycken revisorer,
11. Val av valkommitté,
12. Bestämmande av årsavgift för det kommande året,
13. Fördelning av insamlade medel,
14. Veteraner och jubelveteraner,
15. Nya medlemmar,
16. Inkomna skrivelser,
17. Övriga frågor,
18. Åldermannen avslutar mötet.
Mom. 3. Vid årsstämma må icke upptagas till beslut andra ärenden än här ovan
nämnda, såvida icke stämman med minst 2/3 majoritet annorlunda beslutar.
Mom. 4. Kallelse till årsstämma skall utfärdas minst fjorton dagar före stämman
genom meddelande per post eller e-post till varje medlem.
Mom. 5. Förslag, som medlem önskar få behandlade på årsstämma, skola vara
styrelsen tillhanda före utgången av januari månad.
Mom. 6. Ärenden med undantag av de stadgeenliga, som styrelsen vill för
årsstämma framlägga, skola angivas i de personliga kallelserna.
Mom. 7, Röstberättigade äro medlemmar, som äro matrikelförda, ävensom de nya
medlemmar, som av styrelsen under året antagits.
§ 13
Gillets räkenskaper och styrelsen förvaltning skola granskas av två revisorer, och
deras berättelse skall tillställas styrelsens senast den 1 mars.
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§ 14
Medlem, som skadat Gillet, kan av styrelsen ur Gillet uteslutas om minst sex av
styrelsens ledamöter äro därom ense.
§ 15
Mom. 1. Ändring av dessa stadgar må icke äga rum med mindre beslut därom fattas
med minst 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra följande stämmor, av
vilka minst en ordinarie årsstämma.
Mom. 2. Kallelse till den andra av dessa stämmor må icke utfärdas tidigare än en
månad efter den första stämman.
§ 16
För Gillets upplösning gälla samma bestämmelser som för stadgeändring.
§17
För den händelse Gillet skulle upplösas, tillfaller Gillets egendom den eller de
institutioner varom de upplösande stämmorna beslutat.
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