STADGAR
FÖR
POESI UTAN GRÄNSER
1. Föreningen heter Poesi utan gränser (PUG)
2. Poesi utan gränser är en ideell förening med syfte att
A- verka för skolungdomars användning av sina språkkunskaper på ett kreativt sätt
och deras delaktighet i det offentliga kulturlivet och
B- främja kulturell mångfald genom att öka intresset och förståelsen för andra länders
språk och kultur bland skolungdomar och allmänhet i regionen.
3. Föreningen har sitt säte i Uppsala.
4. Medlemskap i Poesi utan gränser står öppet för alla som vill främja föreningens syfte
och ändamål.
5. Medlemsavgift fastställs på årsmötet.
6. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ska vara den som är ordförande i
Uppsala språklärarsällskap. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
kassör. Styrelsen väljs på ett år.
7. Styrelsens uppgifter:
- Styrelsen ska initiera och vara pådrivande i fråga om arbete med poesiskrivning i
skolorna med en finaltävling i poesi som mål.
- Styrelsen ska söka sponsring och bidrag för att säkerställa den ekonomi som
erfordras.
8. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
9. Årsmöte hålls i samband med årsmötet för Uppsala språklärarsällskap. Kallelse utgår
samtidigt till båda årsmöten.
10. På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
- Mötets öppnande
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare samt justeringsperson
- Upprättande av förteckning över de närvarande.
- Frågan om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse.
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Genomgång av det gångna årets räkenskaper
- Ev. revisionsberättelse
- Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av föreningens ordförande
- Val av övriga styrelseledamöter
- Ev val av revisor
- Val av valberedning
- Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

- Fastställande av årsavgift
- Övriga ärenden
- Mötets avslutande
11. Varje medlem har en röst och ordförande har utslagsröst.
12. Ändring av stadgarna tas upp vid årsmöte. I kallelsen ska då anges att
stadgeändringsförslag kommer att behandlas. För giltighet av beslut om stadgeändring
erfordras minst två tredjedelars majoritet.
13. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
14. Medlem som uppenbarligen handlat i strid med föreningens syfte och ändamål kan
uteslutas.
15. För beslut om föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga medlemmar är
överens om detta eller att beslut fattas vid två på varandra följande möten med minst
en månads mellanrum. Vid det möte som sist hållits ska beslutet ha biträtts av minst
tre fjärdedelar av de röstande.
16. Beslut om föreningens likvidation eller upplösning ska även innehålla bestämmelser
om vad som ska göras med föreningens tillgångar och skulder.

