Stadgar i Föreningen Teknisk
Information
Dessa stadgar gäller från 2015-03-19 (Revision A)
§ 1. Namn och hemort
Föreningens namn är Föreningen Teknisk Information (FTI). Hemorten är Stockholm, men
sammankomster skall hållas på olika platser i landet.
§ 2. Syfte
Framställning av teknisk och naturvetenskaplig information är en viktig funktion i samhället.
De som sysselsätts härmed utgör en särskild yrkesgrupp. Föreningen skall främja deras
verksamhet, skapa kontakt dem emellan och vara ett forum för utbyte av erfarenheter.
Viktiga uppgifter för föreningen är att sprida upplysning om arbetet och dettas betydelse, att
verka för utbildning i yrket och att medverka till att ett gott svenskt, tekniskt språk utvecklas.
§ 3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som har intresse av teknisk information.
Medlem är en person som yrkesmässigt eller under en längre tid mera regelbundet utför
kvalificerat arbete med teknisk information eller som utbildar sig till teknikinformatör.
Person som på utomordentligt sätt främjat föreningen eller dess intressen kan av årsmöte på
styrelsens förslag utses till hedersledamot.
§ 4. Uteslutning av medlem
Medlem som inte betalat in årsavgift trots påminnelse därom kan uteslutas ur föreningen
genom styrelsens beslut.
I övrigt kan medlem, om särskild anledning därtill föreligger, uteslutas ur föreningen genom
enhälligt beslut av styrelsens samtliga medlemmar. Talan över uteslutning av medlem förs
på årsmöte eller extra föreningssammanträde.
§ 5. Styrelse
Föreningen utser en styrelse med ordförande och sju ledamöter. Mandattiden för ordförande
och ledamöter är två år. Annan mandattid kan beslutas på årsmötet när så erfordras för att
bevara kontinuiteten i styrelsen.
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Styrelsen utser inom sig föreningens förtroendemän, såsom vice ordförande, sekreterare,
kassaförvaltare och klubbmästare. Styrelsen antar och utesluter medlemmar i föreningen
samt handhar dess angelägenheter, organiserar dess verksamhet och förvaltar dess
tillgångar. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet medlemmar är närvarande.
Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 6. Arbetsgrupper och ombud
Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för speciella ändamål. Den kan även utse ombud för
vissa platser eller områden i landet. Dessa ombud skall hålla kontakt med medlemmar inom
det egna området och arrangera den lokala aktiviteten i form av grupp, lokal eller på annat
sätt.
§ 7. Revisorer
Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som jämte två suppleanter för
dessa väljs vid årsmöte för ett år i sänder. Revisorerna får inte ha någon annan
förtroendeställning inom föreningen.
Styrelsen skall till revisorerna överlämna redovisningshandlingarna senast tre veckor före
årsmötet. Efter granskning skall handlingarna återlämnas tillsammans med
revisionsberättelse senast en vecka före årsmöte.
§ 7b. Valberedning
Årsmötet utser en valberedning som skall förbereda nästa årsmötes valärenden.
Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav högst en får ingå i styrelsen.
§ 8. Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden från 1 januari till den 31 december.
§ 9. Årsmöte
Årsmöte skall hållas någon gång under månaderna februari eller mars. Vid årsmötet skall
följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två personer som tillsammans med ordföranden skall justera årsmötets
protokoll.
3. Föredragning av årsberättelse och revisionsberättelse.
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Val av ordförande för föreningen.
6. Val av styrelseledamöter.
7. Val av revisorer med suppleanter.
8. Val av valberedning.
9. Beslut om avgifter.
10. Speciella frågor som styrelsen önskar ta upp och som angetts i kallelsen. Sådana
frågor som medlem till styrelsen senast den 10 januari begärt behandling av. Dessa
frågor skall anges i kallelsen till årsmötet. Årsmötet får inte behandla några andra
frågor än de på kallelsen angivna.
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§ 10. Kallelse till årsmöte
Skriftlig kallelse till årsmötet skall gå ut till samtliga medlemmar minst två veckor före mötet. I
kallelsen anges de frågor enligt punkterna 9 och 10 i paragraf 9 som föreligger till behandling
på mötet.
§ 11. Extra föreningssammanträde
Styrelsen kan vid behov sammankalla extra föreningssammanträde. Begär minst en tiondel
av föreningens medlemmar skriftligen hos styrelsen att extra föreningssammanträde skall
sammankallas är styrelsen skyldig att villfara denna begäran.
§ 12. Kallelse till extra föreningssammanträde
Kallelse till extra föreningssammanträde skall gå ut till samtliga medlemmar minst en vecka
före sammanträdet. I kallelsen skall anges vad som skall behandlas på sammanträdet.
§ 13. Beslut
Beslut vid årsmöte och extra föreningssammanträde fattas med enkel majoritet när inte
annat är stadgat.
§ 14. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser därtill.
§ 15. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande
sammanträden med minst en månads mellanrum. Det ena av dessa sammanträden skall
vara årsmöte.
Beslut skall fattas med en majoritet av minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Kallelse
till sådana sammanträden skall gå ut till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.
Upplöses föreningen beslutas om dess tillgångar vid det andra av ovannämnda
sammanträden.
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