Stadgar för Terminologifrämjandeti
§ 1 Namn
Föreningens namn ska vara Terminologifrämjandet.ii
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen ska verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället. Föreningen
ska främja utvecklingen och samordningen av olika fackspråk och terminologier, uppmuntra till att de
uppmärksammas och studeras. Föreningen ska också framhålla terminologyrket.
§ 3 Säte
Föreningens säte ska vara Stockholm.
§ 4 Organ
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3. Revisorer
§ 5 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. Medlemmar i föreningen verkar för föreningens
ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Eventuell medlemsavgift för innevarande år
betalas vid inträde i föreningen.
§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift får tas ut av medlemmarna; dess storlek beslutas vid föreningsstämman. Betalda
avgifter återbetalas ej.
§ 7 Utträde och uteslutning
Utträde ur föreningen sker skriftligen till styrelsen. Medlem som inte betalar ev. medlemsavgift, inte
följer föreningens stadgar eller i övrigt motverkar föreningens syften kan uteslutas.
§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska avhållas
före mars månads utgång. Extra föreningsstämma kan avhållas när styrelsen finner det lämpligt.
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska delges föreningens medlemmar senast fjorton
dagar före dagen för föreningsstämman.
§ 9 Rösträtt vid föreningsstämma
Alla medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Närvaroförteckning gäller som röstlängd.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt
tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av
revisorer. Omröstning och val ska ske öppet, om inte sluten omröstning begärs. För att beslut ska vara
giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens
upplösning (se §§ 17 och 18). Vid lika röstetal har mötesordföranden vid mötet utslagsröst utom i
fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 10 Förslag till ärenden vid föreningsstämma
Ärenden ska, för att kunna behandlas på föreningsstämman, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast
en månad i förväg. Vid extra föreningsstämma får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i
kallelsen.
§ 11 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av mötesordförande och protokollförare.
3. Fastställande av röstlängd för föreningsstämman.
4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera föreningsstämmans protokoll och tillika
fungera som rösträknare.
5. Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive föreningens ekonomiska resultat.
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen.
13. Val av valberedning.
14. Val av revisorer.
15. Övriga frågor.
16. Föreningsstämmans avslutande.
§ 12 Styrelsen
Föreningens styrelse ska minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör, men kan även omfatta vice
ordförande och fler ledamöter, dock som mest sju personer. Styrelsen är, när föreningsstämman inte är
samlad, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs på ett
år. Styrelsen utser inom sig olika funktioner samt vilka styrelsemedlemmar som äger rätt att teckna
föreningen.
§ 13 Styrelsens skyldigheter m.m.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet vilket innefattar:
• att verkställa av föreningsstämman fattade beslut.
• att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper.
• att till föreningsstämman lämna redovisning för det senaste avslutade räkenskapsåret.
§ 14 Sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Sammanträde kan även begäras av minst två
ledamöter av styrelsen. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut
fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningen får ingå avtal och inneha medel.

§ 16 Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor samt en
revisorssuppleant. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 17 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av föreningsstämman. Förslag till
ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på föreningsstämman om det lämnats till
styrelsen senast 1 månad före föreningsstämma. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs
beslut på två föreningsstämmor med en majoritet av minst 2/3 av samtliga avgivna röster. Nya stadgar
delges medlemmarna – företrädesvis tillsammans med justerat protokoll från den föreningsstämma
som fattat beslut om ändring.
§ 18 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före den föreningsstämma det
önskas behandlat. Beslut kan inte tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig och är
giltigt endast om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor samt stöds av minst 2/3 av
de vid vardera föreningsstämman avgivna rösterna. Om det beslutas om föreningens upplösning ska
dess medel tillfalla annan kulturverksamhet.
§ 19 Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av
föreningsstämman.
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