Stadgar
för

För�9ingen för kvinnans politiska rösträtt
Gefle.
§ l.

Föreningens ändamål är att verka för att svensk kvinna
må erhålla politisk rösträtt och valbarhet på samma villkor
som svensk man.
§ 2.

Medlem av föreningen kan varje svensk kvinna bliva,
som fyllt 18 år och till föreningen årligen erlägger 1 kr., varav
25 öre genom styrelsens försorg erlägges tiil landsföreningen.
Ständig ledamot är den kvinna, som på en gå11g inbetalar
minst 10 kronor.
§ 3.

Föreningen väljer en styrelse af 6 personer med tre
suppleanter och utser bland de förra föreningens ordförande.
Övriga funktionärer väljas av och bland styrelsen. Styrelsen
är beslutmessig, då 4 ledamöter äro närvarande. Vid lika
röstetal inom styrelsen gäller den mening ordföranden bitriider.
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§ 4.
Föreningen har två ordinarie sammanträden om året,
det ena i februari och det andra i november samt extra sammanträden när styrelsen finner lämpligt eller då minst 10
medlemmar därom skriftligen hos styrelsen anhålla.
Vid februari,ammanträdet förekommer:
1. Redogörelse för föreningens verksamhet under föregående år.
2. Revisionsberättelse.
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• 4. Övriga ärenden.
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utlåtande däröver, vid närmaste sammanträde framläggas för
föreningen . För förslagets antagande fordras rninst 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden, av vilka åtminstone ett skall vara ordinarie.
Övriga förslag, vilka även hälst böra vara skriftligen
avfattade, få väckas vid föreningens sammanträde och kunna
antingen omedelbart avgöras eller ock hänskjutas till styrelsen för att sedan denna avgivit sitt utlåtande, ånyo föredragas inför föreningen .

Vid novembersammanLädet förekommer:
Val av styrelse och dess suppleanter, 2 revisorer och
2 revisorssuppleanter för nästa kalenderår.
2. Val av centralstyrelsemedlem och centralstyrelsesuppleant för nästa kalenderår.
3. Övriga ärenden.
1.

§ 5.
Alla val ske med slutna sedlar; dock kan val ske öppet,
om flertalet · närvarande så beslutar. Vid lika röstetal skilje
lotten. Frånvarande föreningsmedlem äger rätt att rösta, om
skriftlig, bevittnad fullmakt uppvisas för ordföranden. Dock
må ingen föreningsmedlem rösta med mer än en fullmakt.

§ 6.
Föreningens räkenskaper skola avslutas med kalenderåret och överlämnas till revisorerna före utgången av januari
månad under följande år.
§ 7.
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara skriftligen avfattat samt inlämnat till styrelsen minst 12 dagar före
fö reningssammanträde. Förslaget skall , åtföljt . av styrelsens
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