Stadgar för Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD)
Antagna vid årsmötet den 24 april 1993,
reviderade den 22 april 1995, den 3 april 2001, den 13 april 2011 17 april 2013 och
16 april 2014
Sällskapets syften
§1 Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD) är en ideell sammanslutning
som skall främja intresset för och kunskaper om allt som kan hänföras till svensk
posthistoria. Sällskapet skall även verka för att internationellt främja forskningen inom
det posthistoriska området.
§2

SSPD skall som riksförening tillhöra Sveriges Filatelist-Förbund.

Medlemskap
§ 3 Till medlem i Sällskapet kan sådan person kallas som har bedrivit egen kvalificerad
forskning inom svensk posthistoria. Denna forskning skall vara publicerad i artiklar eller
bokform. Alternativt kan den föreslagne ha visat egen kvalificerad forskning inom
svensk posthistoria i ett eget exponat som visats vid nationell utställning.
Förslag om inval av ny medlem skall biträdas av två medlemmar och skriftligen
tillställas styrelsen för beslut. Styrelsen kan även på eget initiativ ta upp förslag på nya
medlemmar till prövning.
§4

Medlem som önskar utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som, trots påminnelser, inte erlagt årsavgift fram till närmast följande årsmöte
förlorar sitt medlemskap. Återinträde kan beviljas av styrelsen om medlemmen erlägger
uteblivna avgifter. Medlem som motverkar sällskapets syften, eller som annars bryter
mot SSPD:s stadgar kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas ur Sällskapet. Före beslut
om uteslutning skall berörd medlem ges möjlighet att skriftligen yttra sig över grunden
till ifrågasatt uteslutning. Medlem som utträder eller utesluts äger inte rätt att återfå
någon del av erlagda avgifter och kan ej göra anspråk på någon del av Sällskapets
tillgångar.

§5

Årsavgiften erläggs till kassören före juni månads utgång. Ständig medlem blir den som
vid ett och samma tillfälle betalar 20 årsavgifter. Hedersmedlem är befriad från
årsavgift.

§6

Medlem som under lång tid gjort SSPD synnerliga tjänster, eller som på ett
utomordentligt sätt under en lång följd av år utfört eller gagnat forskning inom svensk
posthistoria, kan kallas till hedersmedlem av Sällskapet. Förslag om hedersmedlemskap
skall tillställas styrelsen för beredning. Beslut skall tas av sällskapets årsmöte. Antalet
hedersmedlemmar får dock ej överstiga tio procent av det totala antalet medlemmar.

Styrelse
§ 7 SSPD:s styrelse består av fem till sju ledamöter: ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och klubbmästare samt högst två övriga ledamöter, vartill kommer en
till två suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljs av ordinarie
årsmöte. Mandatperiod är tid mellan två årsmöten (ett år), eller tre årsmöten (två år).
Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter samt suppleanterna väljs för två år,

varvid halva antalet ledamöter och suppleanter väljs årligen. Om vakans uppstår
förrättas fyllnadsval vid närmaste årsmöte för den tid som återstår av mandatperioden.
Styrelsen konstituerar sig själv.
§8

För beslut av styrelsen krävs enkel majoritet; dock måste minst halva antalet ledamöter
vara närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Suppleanter kallas alltid
till styrelsens sammanträden. Suppleant har alltid yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt
tillkommer den som för varje sammanträde inträder för frånvarande ordinarie ledamot.
Ordföranden har utslagsröst.

Revisorer och valberedning
§ 9 För granskning av styrelsens arbete utser Sällskapet två revisorer, varav en
sammankallande, samt en suppleant för dessa. Såväl revisorer som suppleanter utses vid
årsmötet för en period av ett år. Revisorerna skall i god tid före årsmötet få ta del av
styrelsens arbete under det gångna året, liksom dess förvaltning av Sällskapets
tillgångar.
§ 10 Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och en
suppleant. Dessa utses vid årsmötet för en ettårsperiod.
Årsmöte
§ 11 Årsmöte hålles varje år före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske minst en
månad före årsmötet. Föreligger förslag om stadgeändring skall denna bifogas kallelsen.
§ 12 Årsmötet är Sällskapets högsta beslutande organ. Vid årsmöte skall följande frågor
behandlas:
1: Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, jämte två justeringsmän; fråga om
årsmötet är stadgeenligt utlyst; fastställande av dagordning.
2: Föredragning av: protokoll från föregående årsmöte, verksamhetsberättelse,
ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse, varefter följer fråga om styrelsens
ansvarsfrihet.
3: Behandling av ev. motioner (inlämnade före januari månads utgång) och övriga
frågor samt presentation av nya medlemmar; fastställande av årsavgift.
4: Val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleant, två revisorer, en
revisorssuppleant, samt tre ledamöter och en suppleant i valberedningen.
Protokoll vid årsmöte undertecknas av för mötet valda funktionärer: mötesordförande,
sekreterare och justeringsmän. Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Om
votering begärs sker omröstning öppet, såvida inte sluten omröstning föreslagits.
Omröstning som avser personfråga skall alltid ske sluten. Vid lika röstetal gäller den
mening som årsmötets ordförande biträder.
Medelsförvaltning
§ 13 Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 14 Ordförande och kassör tecknar var för sig Sällskapets firma. Sällskapets medel placeras
på bankkonto eller i räntebärande papper. Medel för den löpande verksamheten får dock
placeras på Plusgirokonto.

Stadgeändring
§ 15 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmötet; dock måste ändringsförslaget
vara styrelsen tillhanda minst två månader före årsmötet. Beslut om ändring av
stadgarna måste ha biträtts av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar för att
vinna giltighet.
Upplösning
§ 16 Förslag om Sällskapets upplösning måste behandlas vid två på varandra följande
årsmöten med minst två månaders mellanrum, varav ett ordinarie. För att vinna giltighet
måste förslaget vid varje tillfälle ha biträtts av minst fyra femtedelar av närvarande
medlemmar.
§ 17 Om beslut fattas om Sällskapets upplösning skall tillgångarna användas till för filatelin
nyttiga ändamål, enligt beslut fattat av det sista årsmötet.

