
Wendelas Vänners stadgar 
Fastställda vid årsmöten 2001 och 2002 
 

1 WENDELAS VÄNNER är en ideell - politiskt, religiöst och ekonomiskt - oberoende 

förening. 

 

2 Hemvist. 

Föreningens säte är Södertälje. 

 

3 Ändamål. 

Föreningens ändamål är att sprida kännedom om författaren/journalisten Wendela 
Hebbe och operasångerskan/teaterpedagogen Signe Hebbe och deras pionjärgärningar 
i svenskt kulturliv, att utveckla och bevara Hebbevillan från Snäckviken, som ett 
kulturhus och museum. 
 

4 Medlemmar. 

Föreningen är öppen för varje enskild person, institution eller sammanslutning, som 
delar föreningens målsättning, följer föreningens stadgar och har erlagt medlemsavgift. 
 

5 Räkenskapsår. 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två 
revisorer, vilka jämte två ersättare utses vid årsmötet. 

 

6 Beslutande organ. 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem har en röst. Vid 
omröstning gäller enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet om sluten omröstning 
icke begäres. Personval skall dock, då votering begärs, alltid ske med slutna sedlar. 
Ordinarie årsmöte avhålles före april månads utgång. Föreningen skall dessutom 
sammankallas till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller om 
minst 10 % av medlemmarna skriftligen gör framställan därom. 

 

7 Kallelse till årsmöte. 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast en (1) månad före ordinarie stämma 
samt senast fjorton (14) dagar före extra årsmöte. I kallelsen till årsmöte skall angivas 
de ärenden, som skall förekomma vid stämman. 
Kallelse utsändes genom styrelsens försorg. 

 

8 Årsmöte. 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av mötetsordförande och sekreterare. 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts (enligt §7). 
4. Fastställandaev röstlängd. 
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet. 
6. Föredragninag av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas 
berättelse samt fastställande av balansräkningen. 
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor. Förslag som medlem önskar få 
behandlat vid årsmötet skall skriftligen ha ingivits till styrelsen senast sex 
veckor före årsmötet. 
11. Val av styrelse. 
a) Fastställande av antalet ledamöteor och suppleanter i  föreningens 
styrelsee enligt stadgarnas §9. 
b) Val av föreningens ordförande. 
c) Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse 

12. Val av revisorer. 
 

  



9 Styrelsens sammansättning 

Årsmötet utser ordföranden på ett år jämte lägst 6 ledamöter av föreningens styrelse. 
Styrelseledamöternav äljes för en mandattid på två år, överlappande så, att halva 
styrelsen omväljs vid föreningens årsmöte. 
Valperioden räknas från tidpunkten för föreningens årsmöte. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt arbetsutskott. 
Styrelsen är beslutsför, då hälften av totala antalet ledamöter jämte ytterligare en 

ledamot är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av 
fungerande  ordförande. 
Styrelsen äger adjungera person(er) till sammanträdena. 
 

10 Styrelsens åligganden. 

Föreningen företrädes av styrelsen, som i sin verksamhet skall handla i 
överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut. 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden vid 
mötet. 
 

11 Kallelse till styrelsemöte. 

Styrelsens ammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens 
ledamöter så begär. 
Kallelse jämte dagordning skall vara styrelsens ledamöter tillhanda i god tid före 
sammanträde. 
 

12 Firmateckning. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av ordföranden och kassören var och en 
för sig. För föreningens förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar. 
 

13 Hedersmedlem. 

Årsmötet äger utse hedersmedlem som utmärkelse för insatser till föreningens fromma. 
Hedersmedlem är medlem på livstid och betalar ingen årsavgift. 
 

14 Ändring av stadgar. 

Förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall ha ingivits till föreningens styrelse 
två (2) månader före det årsmöte å vilken ärendet önskas behandlas och förslaget skall 
delges medlemmarna i kallelse till stämman. 
För att godkänna ändring i dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande 
medlemsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. 
Mellan de båda mötena skall minst tre (3) månader förflyta. 
 

15 Upplösning av föreningen. 

För att upplösa föreningen fordras beslut av två på varandra följande årsmöten varvid 
på vart och ett av dessa, minst fyra femtedelar av de närvarande skall vara ense om 
beslutet. Om föreningens ändamål ej kan fullföljas, skall depositioner och gåvor om 
möjligt återgå till givarna. Resterande tillgångar skall tillfalla institution eller förening, 
som delar föreningens målsättning. Föreningens handlingar överlämnas till 
Folkrörelsearkivet. 

 
 

 


