Stadgar för Myntklubben Skilling Banco
(antagna 1991)
§ l. Föreningens ändamål och verksamhet:
l. Myntklubben Skilling Banco är en ideell förening, som har till ändamål att verka för det
numismatiska intressets höjande i Sverige, i första hand genom att anordna föredrag, utställningar,
mässor, auktioner och demonstrationer med numismatisk anknytning. Där jämte må myntklubben
utgiva eller medverka vid utgivandet av arbeten i ämnet numismatik.
2. Myntklubben Skilling Banco har sitt säte i Linköping.
§2. Medlemmar:
1. Ansökan om medlemskap i myntklubben ska ställas till föreningens styrelse, som äger bevilja
eller avslå den.
2. Medlem skall för varje år erlägga en avgift, vilken fastställs av föreningen vid ordinarie
årsmöte. Medlem, som icke ha erlagt årsavgiften två år i följd, skall anses ha utträtt ur föreningen
och avföres ur dess medlemsförteckning.
§3. Årsmöte:
Föreningen skall en gång om året sammanträda till ordinarie årsmöte på dag och plats som bestäms
av styrelsen. Årsmötet annonseras i programmet för verksamhetsåret, vilket tillställs varje medlem
med posten.
Vid varje årsmöte skall följande ärenden förekomma:
l. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
3. Val av en justeringsman.
4. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelse, samt fråga om ansvarfrihet för styrelsen
för det gångna årets förvaltning.
5. Val av de styrelseledamöter (ordf., vice ordf., kassör) som är i tur att avgå. Mandattiden är två
år.
6. Val av en styrelsesuppleant.
7. Val av två revisorer.
8. Fastställande av årsavgiften för det kommande året.
9. Övriga ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts till
styrelsen minst fem dagar före årsmötet. Med årsmötets medgivande må därjämte fråga, som av
närvarande medlem väckes, upptagas till överläggning och till beslut.
Beslut fattas vid årsmötet med enkel röstmajoritet, dock ej vid frågor om ändring av dessa stadgar
eller om upplösning av föreningen, om vilka frågor finnes särskilt stadgat i §6 och §7 här nedan.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av årsmötesordföranden. Val skall, därest någon
vid årsmötet närvarande så kräver, ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skall frågan
avgöras genom lottning.
Röstning genom fullmakt är inte medgiven. Extra årsmöte sammankallas, då styrelsen så finner
erforderligt eller då revisorerna, med angivande av skäl, skriftligen hos styrelsen så begära. För
extra årsmöte skall i tillämpliga delar gälla vad här ovan finns stadgat om ordinarie årsmöte.
Anledningen till extra årsmötes sammankallande skall anges i kallelsen. På extra årsmöte får till
behandling förekomma endast det eller de ärenden, som angivits i kallelsen.
§4. Styrelse:
l. Föreningens angelägenheter skall ombesörjas av en styrelse, som består av tre ordinarie
ledamöter (ordförande, vice ordförande och kassör) jämte en suppleant. Mandattiden för ordinarie
ledamot är två år och för suppleant ett år. Återval får ske. Därest styrelseledamot avgår före
mandattidens utgång, skall efterträdare för honom av årsmötet utses endast för den tid som återstår
av mandattiden.
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2. Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande då han finner det erforderligt eller då
någon ordinarie styrelseledamot eller om föreningens båda revisorer, med angivande av skäl, begär
det. Till styrelsesammanträde kallas även suppleanten.
Styrelsen är beslutsför då ordföranden, vice ordföranden samt kassören eller suppleant för någon
av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Dock måste minst två ordinarie styrelseledamöter vara
närvarande. Beslut fattas vid styrelsesammanträde med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträdes av ordföranden.
3. Styrelsen bestämmer hur föreningens medel skall placeras, samt vilken eller vilka som äga rätt
att utkvittera pengar i föreningens namn.
4. Ordföranden skall föra protokoll vid styrelsens sammanträden och upprätta årsberättelse över
styrelsens förvaltning.
5. Ordföranden skall ombesörja föreningens korrespondens. Han må delegera sådana uppgifter när
så erfordras.
6. Kassören för föreningens medlemsförteckning.
7. Kassören skall inför styrelsen vara ansvarig för vården av föreningens medel. Han skall ha
föreningens räkenskaper för varje kalenderår avslutad till ordinarie årsmöte följande år, samt
upprätta en årsredovisning över föreningens ekonomi.
§5. Revisorer:
Föreningens revisorer skall senast till ordinarie årsmöte ha fullgjort sitt uppdrag att granska
styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret. Anmärkning mot denna förvaltning eller
mot kassörens årsredovisning över föreningens ekonomi skall anföras vid ordinarie årsmöte.
Efter framställning hos ordföranden, äger revisorerna rätt att närvara vid styrelsens behandling av
ett visst ärende, dock utan att deltaga i beslutet.
Revisorerna kan, när de så önskar, av ordföranden, vice ordföranden eller kassören erhålla
upplysningar om föreningens ekonomi eller om beslutade förvaltningsåtgärder.
Revisorerna kan med angivande av skäl i rekommenderat brev till styrelsen begära att föreningen
skall sammankallas till ett extra årsmöte. Styrelsen skall då inom trettio dagar utlysa extra årsmöte.
§6. Ändring av stadgarna:
Förslag om ändring av dessa stadgar må väckas av styrelsen eller av minst fem medlemmar, vilka
skriftligen i rekommenderat brev inkommit med motiverat konkret förslag härom till styrelsen.
Dylikt förslag skall först behandlas av styrelsen, som ger ett utlåtande till årsmötet. Förslaget
måste vara styrelsen tillhanda minst 20 dagar före årsmötet för att där kunna upptagas till
behandling.
Beslut om ändring av stadgarna måste för att vinna giltighet fattas med minst tre fjärdedels
majoritet vid två på varandra, med minst fyra månaders mellantid, följande årsmöten varav det ena
måste vara ett ordinarie årsmöte.
§7. Upplösning av föreningen:
Förslag om upplösning av föreningen må väckas av styrelsen eller minst fem medlemmar, vilka
skriftligen i rekommenderat brev inkomma med motiverat förslag härom till styrelsen. Dylikt
förslag skall först behandlas av styrelsen som avger ett utlåtande till årsmotet. Förslaget måste vara
styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet för att där kunna upptagas till behandling.
Beslut om att upplösa föreningen måste för att vinna giltighet fattas med minst tre fjärdedels
majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Därest föreningen upplöses, må icke förekomma någon återbetalning till medlemmar av till
föreningen erlagda avgifter eller någon utdelning, i vilken form det vara må, till medlemmarna.
Samma gäller utdelning, i vilken form det må, till medlemmarna av föreningens tillgångar. Sedan
föreningens samtliga skulder blivit betalade, ska dess behållna tillgångar överlämnas till Kungl.
Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien att av denna disponeras för främjande av den
numismatiska forskningen i Sverige. Om föreningen upplöses, behandlas av föreningen emottagna
donationer på det sätt som finns föreskrivet i berört donationsbrev.

