Stadgar
STADGAR FÖR NIMROS
Ursprungligen antagna vid årsmöte 20 april 1996 i Port Vendres, samt därefter reviderade
vid årsmöte 23 april 1999 i Perpignan, vid årsmöte 4 februari 2012 i Perpignan, vid
årsmötet i Perpignan 4 februari 2017 och vid årsmötet i Ortaffa 16 september 2021.
§ 1. Föreningen NIMROS – Nordiska Immigranter i Roussillon – är en opolitisk
sammanslutning av ideell natur. Dess registrerade adress är:
c/o Lissie Rossing
7 bis Chemin de Consolation, 66190 Collioure
Tel. 04 68 81 59 72. E-mail: info@nimros.eu
Föreningen är bildad enligt den franska lagen av 1 juli 1901 med ändringar och tillägg.
§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till syfte att bidra till etablering och utveckling av sociala kontakter mellan
medlemmarna och att främja för dem gemensamma intressen. Samt att medlemmarna
bättre skall lära känna de omgivningar som föreningen verkar i.
§ 3 MEDLEMSKAP
Individuellt medlemskap kan förvärvas av varje medborgare i de nordiska länderna eller av
personer med nära anknytning till något av dessa länder och som är bosatta i
Languedoc/Roussillon eller närliggande områden, eller som regelbundet tillbringar någon
del av året där eller planerar att flytta dit.
§ 4. STYRELSE
Styrelsen utgörs av 4 - 8 ledamöter. Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela
antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer
än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder.
Nyval av ordinarie ledamot gäller för en tid av två år. Efter en inledande tvåårsperiod kan
sådan ledamot omväljas en eller flera gånger, varje gång för ett år.
Om möjligt undviks att hela styrelsen förnyas vid ett och samma tillfälle. Styrelsens
ordförande väljs av årsmötet för det närmast kommande verksamhetsåret. Styrelsen utser
inom sig sekreterare och skattmästare, samt, om styrelsen består av mer än fyra
ledamöter, vice ordförande.
Nyvald styrelse tillträder omedelbart efter årsmötets avslutande.
§ 5 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. Under tiden från 1 januari till
årsmötesdagen leds föreningen interimistiskt av den avgående styrelsen.
§ 6 REVISORER
Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper samt avge berättelse över granskningen.

§ 7 VALBEREDNING.
Årsmötet utser bland medlemmarna en valberedning om tre personer varav en
sammankallande. Ledamöterna skall om möjligt vara av olika nordisk landstillhörighet.
Valberedningen framlägger till nästa årsmöte förslag till val av ordförande,
styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisorer och revisorssuppleant.
§ 8 STYRELSENS LEDNINGSVERKSAMHET
Styrelsen organiserar och genomför minst 4 allmänna sammankomster per år. Styrelsen
förvaltar föreningens tillgångar och svarar för den löpande redovisningen av inkomster och
utgifter. Styrelsen för register över föreningens medlemmar. Styrelsen handlägger löpande
ärenden i övrigt.
§ 9 ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas under mars månad enligt dagordning i § 10. Kallelse utsänds minst
två veckor före utsatt mötesdag och skall åtföljas av dagordning, årsredovisning och
verksamhetsberättelse för räkenskapsåret samt valberedningens förslag till nya
styrelserepresentanter och revisorer (se även § 12).
Mötesförhandlingarna leds av en ordförande och protokollförs av en sekreterare som båda
väljs vid årsmötet. Beslut fattas med enkel röstövervikt genom öppen omröstning, varvid
varje medlem, som betalat förfallen medlemsavgift, äger en röst. Vid lika röstutfall äger
mötets ordförande utslagsröst. Medlem får rösta för en annan medlem med fullmakt.
§ 10 ÅRSMÖTETS DAGORDNING.
Dagordningen skall uppta följande punkter:
Årsmötets öppnande.
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet.
Val av två personer att jämte mötets ordförande justera protokollet
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Fastställande av föredragningslista
Framläggande av årsredovisning
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Eventuella stadgeändringsförslag
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
Val av styrelseordförande.
Val av revisorer och revisorssuppleant
Utseende av valberedning.
Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Av styrelsen väckta frågor
Av medlemmarna väckta frågor.
Mötets avslutande.
§ 11 ÅRSAVGIFT
Årsavgift per verksamhetsår skall betalas före den 1/5 innevarande år. Nya medlemmar
betalar full avgift om inträdet sker före den 31/10. Efter detta datum gäller inbetald avgift
även för nästkommande år.

§ 12 STADGAR
Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas vid årsmöte och skall för att bli gällande
biträdas av minst 2/3 av de vid mötet närvarande eller genom ombud röstberättigade
medlemmarna. Förslag till ändring av stadgarna kan framläggas av styrelsen eller av
enskild(a) medlem(mar).
Varje ändringsförslag skall presenteras för medlemmarna i bilaga till kallelsen till årsmötet.
Förslag från enskilda medlemmar skall därför skriftligen tillställas styrelsens sekreterare i
så god tid före årsmötet att de kan bifogas kallelsen.
§ 13. FÖRENINGENS UPPLÖSNING.
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och skall för att bli
gällande biträdas av minst 2/3 av de vid mötet personligen eller genom ombud närvarande
röstberättigade medlemmarna. Vid sådan upplösning skall föreningens tillgångar efter
avdrag för skulder skänkas till den franska hjälporganisationen Restos du Coeur.

