Stadgar för Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB)
§1 Syfte
Föreningens syfte är att utifrån ett regionalt perspektiv främja utvecklingen av
biblioteksväsendet i landet.
Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna
initiativ och som remissinstans, motpart och samarbetspartner i förhållande till andra aktörer
inom området. Föreningen utser inom sig arbetsgrupper och nätverk kring specifika
utvecklingsområden.
Föreningens vision: Sverige ska vara en ledande biblioteksnation.
Föreningens verksamhetsidé: FRB kommunicerar bibliotekens och de regionala
biblioteksverksamheternas funktion i samhället genom att agera gemensamt och påverka
nationellt.
Värderingar: FRB ska vara aktiv, intressant och närvarande.
§2 Medlem
Medlem i föreningen är läns- /regionbibliotekarie eller motsvarande, det vill säga den person
som av den regionala huvudmannen utsetts som ansvarig för den regionala
biblioteksverksamheten. En medlem kan utse en personlig ersättare som har rätt att närvara
vid årsmöten och vid medlemsmöten. Ersättaren har rösträtt endast när ordinarie medlem inte
kan närvara.
Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens prioriteringar och organsation samt delta
i de samverkansformer som utgör grunden för föreningens arbete. Därtill hör de konferenser
och fortbildningstillfällen som föreningen arrangerar för regional biblioteksverksamhet.
§3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår, budget- och räkenskapsår löper fr o m 1 maj t o m 30 april.
§4 Medlemsmöten
Medlemsmöten anordnas dels som ordinarie årsmöte dels som ordinarie medlemsmöte.
Kallelse till möte ska skickas ut till samtliga medlemmar senast14 dagar före mötet.
Tilläggsärenden kan tas upp med enkelt majoritetsbeslut, med undantag för ärenden som berör
ekonomiska åtaganden för medlemmarna eller som kan uppfattas som ingrepp i en politisk
beslutsprocess som behöver beredas av varje medlem i sin moderorganisation. I sådana fall
måste ärendet beredas av styrelsen först. Vid omröstning har varje medlem en röst.
Beslut vid såväl årsmöte som andra möten fattas med enkel majoritet. Vid lika tal äger
ordföranden utslagsrätt utom vid val då lotten ska avgöra.
Medlemmar har möjlighet att reservera sig mot de beslut som föreningen fattar. En notering
om reservation läggs i sådana fall till mötesprotokollet.
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§4.1 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före maj månads utgång.
Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av ordförande för mötet
Ordförandens val av mötessekreterare för årsmötet
Val av två justerare
Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för nästa mandatperiod
Val av ledamöter till styrelsen för nästa mandatperiod (se §5)
Val av revisor och revisorssuppleant för nästa mandatperiod
Val av valberedning
Fastställande av budget inklusive medlemsavgift samt arbetsplan

§4.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar, då revisor(er) eller minst en tredjedel av
medlemmarna så begär.
§5 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi samt att föreningens vision, verksamhetsidé och
värderingar följs.
Styrelsen representerar föreningen i kontakter utåt och beslutar om muntliga och skriftliga
uttalanden från föreningen. Styrelsen kan delegera uppdrag att utföra till medlemmar i
föreningen eller – i samförstånd med respektive chef – till annan anställd inom regional
biblioteksverksamhet.
§5.1 Styrelseordning
Föreningens styrelse består av ordförande och tre ledamöter.
Mandattiden är två år. Mandatperiod för förtroendevalda börjar och slutar vid årsmöte.
Samma person kan, efter första perioden, omväljas högst en gång i följd.
Det är möjligt att förlänga en ledamots mandattid med ytterligare högst ett år, utöver det som
sagts ovan, i det fall det behövs för att bevara kontinuiteten i styrelsen.
Styrelsen är beslutför då minst 3 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal avgör ordföranden.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Fyllnadsval efter styrelsemedlem som slutat i föreningen kan göras vid ordinarie
medlemsmöte.
§5.2 Revisorer och valberedning
Mandatperioden för revisorer och valberedning är två år.
§6 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av, av årsmötet utsedd revisor.
Revisorsberättelse ska framläggas tillsammans med eventuella kommentarer från styrelsen vid
årsmötet.
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§7 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och annan styrelsemedlem som styrelsen
utser var för sig.
§8 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar ska godkännas av ordinarie årsmöte. Förslag till
stadgeändringar ska klart framgå av kallelsen till årsmötet.
§9 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs likalydande beslut fattade vid två på varandra följande
årsmöten med minst fyra femtedels majoritet.
Upplösningen sker därefter vid utgången av verksamhetsåret. Vad som återstår av föreningens
tillgångar, sedan samtliga skulder reglerats, skall användas för ändamål som så nära som
möjligt svarar mot föreningens ändamål.
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