
Stadgar för VärmländSka författarSällSkapet (VfS) Bildat 1974.
Dessa stadgar antogs enhälligt vid årsmötet den 19 februari 2005 för att gälla från och med verksamhetsåret 2004.

§ 1. Syfte och mål
VFS är en förening  för författare och andra skribenter i syfte att stimulera och ge goda förutsättningar 
för att utveckla skrivandet, det offentliga framträdandet och liknande aktiviteter.

§ 2. Medlemsskap 
Ny medlem väljs in efter rekommendation av två andra medlemmar. De antas av möte där de varit 
närvarande och presenterat sig och läst något ur egna texter .

§ 3. Årsmöte & styrelsen
Årsmötet är ett beslutande möte för VFS. Årsmötet samlas varje år före april månads utgång.

VFS styrelse skall bestå av minst 5 (fem) ledamöter  varav en är ordförande, en är sekreterare och en är 
kassör . Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 (tre) är närvarande.

§ 4. Årsmöte
Vid detta skall bl a följande behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av kallelse

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesordförande (ej sittande)

5. Val av sekreterare för årsmötet (ej sit tande)

6. Val av två justerare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- 
och balansräkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Motioner 

11. Val av ordförande på två år

12. Val av ledamöter på två år

13. Val av två revisorer på ett år

14. Val av valberedning med en sammankallande 
och en ledamot på ett år

15. Planering av kommande års verksamhet

16. Fastställande av medlemsavgift

17. Ev. stipendieutdelning

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande

Kallelse med dagordning och övriga handlingar utsändes minst två veckor före årsmötesdagen.

Rapporter och motioner skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor innan årsmötet.

§ 5. Styrelsens uppgifter
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare, fastställer föreningens säte.

Styrelsen tillsätter vid behov kommitteér.Styrelsen verkar för att VFS utvecklas, att medlemmarna får 
möjlighet att träffas i seminarier vid vår- och höstmöten, att VFS deltar i bokmässor enligt beslut som 
fattats vid årsmötet och att samarbete kommer till stånd med andra kulturföreningar inom länet.

§ 6. Upplösning av VFS
Om av olika skäl en upplösning blir aktuell skall beslut fattas vid två på varandra följande extra 
årsmöten med minst en månads mellanrum.

Minst 2/3 majoritet av närvarande krävs för beslut om upplösning.

Årsmöte som fattar sådant beslut skall också besluta om förfarande av ev. skulder och tillgångar.

§ 7. Stadgarnas giltighet
Stadgarna gäller från årsmötet 2005. Ändring av dessa sker på samma sätt som i § 6.
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