
Stadgar för Cramérsällskapet

1. Namn

Föreningens namn är Cramérsällskapet. Föreningen är en ideell förening
och utgör en sammanslutning av personer med intresse för undervisning
och forskning i statistik och matematisk statistik, föreningen är ansluten
som sektion inom Svenska statistikfrämjandet.

2. Ändam̊al

Föreningens ändam̊al är att främja utbildning och forskning inom statistik
och matematisk statistik

3. Medlemskap

Varje person eller institution (motsvarande) som har intresse för och stödjer
föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen. Ansökan om medlem-
skap ska godkännas av föreningens styrelse. Enskild medlem skall ocks̊a
vara medlem i Svenska statistikfrämjandet och medlemsavgift skall be-
talas till b̊ada organisationerna. Medlemsavgiftens storlek bestäms av
föreningens årsmöte.

Enskilda medlemmar kan upptas som hedersmedlemmar. Beslut
om detta fattas av styrelsen efter förslag fr̊an annan medlem.
Hedersmedlem betalar ingen avgift och kan erh̊alla, p̊a årlig ba-
sis, annan förm̊an efter styrelsens beslut.

4. Årsmöte

Mom. l. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en
plattform för övergripande överläggningar. Detta skall h̊allas en
g̊ang per år och före mars m̊anads utg̊ang.

Mom. 2. Varje enskild medlem har rösträtt vid årsmötet. Rösträtten
kan utövas med fullmakt. Ledamot i styrelsen äger full rösträtt.

Mom. 3. Röstning vid årsmötet sker öppet eller om n̊agon s̊a begär
med röstsedel. Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag
för beslut om Stadgeändring (se paragraf 8) och om Föreningens
upplösning (se paragraf 10). Vid lika röstetal har mötets ordförande
utslagsröst, vid sluten omröstning skiljer dock lotten.

Mom. 4. Årsmötet behandlar förslag väckta av styrelsen
(proposition) samt förslag väckta av enskild medlem (mo-
tion). Motion skall vara styrelsen tillhanda, för beredning,
senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Mom. 5. Styrelsen skall utlysa årsmöte senast tv̊a m̊anader i förväg.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara medlem till-
handa senast tv̊a veckor före mötet. Kallelse kan ske med epost.
Proposition, motion och ekonomisk redogörelse skall vara
medlemmarna tillhanda senast tv̊a (2) veckor före årsmötet.
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Mom. 6. Följande ärenden är obligatoriska att behandla vid årsmöte:

a) Fr̊aga om årsmötets stadgeenliga utlysning

b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

c) Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera protokol-
let

d) Fastställande av dagordning

e) Behandling av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser

f) Behandling av revisionsberättelse

g) Fr̊aga om ansvarsfrihet för styrelsen

h) Val av styrelse

i) Förslag till representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse
som ocks̊a är medlem eller adjungerad medlem i föreningens
styrelse

j) Val av tv̊a revisorer och en suppleant för dessa

k) Val av valberedning om tre personer

l) Val av representanter till externa organisationer

m) Fastställande av medlemsavgift att gälla det kommande verk-
samhets̊aret

n) Fastställande av budget för innevarande räkenskaps̊ar

o) Behandling av propositioner och motioner.

Mom. 7. Medlemmar kallas till extra möte för behandling av särskilda
fr̊agor om styrelsen s̊a beslutar eller om en tredjedel av medlemmar s̊a
begär. Extra möte skall utlysas minst en m̊anad i förväg. Kallelse till
extra möte sker senast tv̊a veckor före mötet. Kallelse kan ske med
epost. Vid extra möte skall ärendena a-d i mom. 6 ovan behandlas
och i övrigt endast de ärenden som föranlett det extra mötet.

5. Styrelse

Mom. 1. Styrelsen väljs för tiden fr̊an ett årsmöte till nästa. Styrelsen
är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten.

Mom. 2. Styrelsen best̊ar av en ordförande, en sekreterare, en kassör
samt minst tv̊a övriga ledamöter.

Mom. 3. Styrelsen utser firmatecknare.

Mom. 4. Ordföranden kallar till styrelsemöten. Kallelse till styrelsemöte
skall tillsammans med dagordning sändas ut till styrelsens ledamöter
minst en vecka före mötet.

Mom. 5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna
deltar i beslut.

6. Valberedning

Till årsmötet ska valberedningen framlägga förslag till ordförande, sekreter-
are, kassör och övriga styrelseledamöter, representant till Svenska statis-
tikfrämjandets styrelse samt tv̊a revisorer och en revisorssuppleant.
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7. Räkenskaps̊ar och verksamhets̊ar

Föreningens räkenskaps̊ar överensstämmer med kalender̊ar. Föreningens
verksamhets̊ar är tiden mellan tv̊a årsmöten.

Kassören skall överlämna räkenskaperna till revisorerna minst tre veckor
före årsmötet. Revisorerna skall vid årsmötet avge en skriftlig berättelse
över sin granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning.

8. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas p̊a årsmöte med minst tv̊a tredjedelars ma-
joritet. Förslag om s̊adan ändring skall vara väckt p̊a tidigare styrelsesam-
manträde och skall finnas som ett ärende i kallelsen till årsmötet.

9. Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar föreningens ändamål
eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas. Beslut om uteslut-
ning fattas av föreningens styrelse.

10. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas med minst tv̊a tredjedelars ma-
joritet vid tv̊a p̊a varandra följande årsmöten. Om beslut om upplösning
fattas skall även beslut fattas om hur föreningens tillg̊angar skall hanteras.
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