FRI De svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation
Stadgar
§1
FRI är en samarbetsorganisation för de svenska friluftsmuseerna. Föreningens ändamål är att tillvarata
medlemmarnas gemensamma intressen och att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan
medlemmarna.
§2
Ett friluftsmuseum är ett utomhusmuseum, som i helt eller delvis rekonstruerade miljöer avser att i
folkbildande syfte ge upplevelser och kunskaper om historia och om samspelet mellan människan och
naturen.
Friluftsmuseerna är offentligt ägda permanenta institutioner (tillhör stiftelse, förening, stat eller kommun),
som leds av vetenskapligt utbildad personal och arbetar genom insamling, dokumentation, bevarande och
levandegörande av byggnader, föremål och andra historiska vittnesbörd om kultur och miljö. Ett
friluftsmuseum kan vara en självständig institution eller ingå som en del i en större museiorganisation.
§3
Nya medlemmar inväljas vid FRI:s årsmöte.
Medlem som uppenbart avviker från definitionen i § 2, eller som upphört att fungera som ett
friluftsmuseum, kan av årsmötet uteslutas ur föreningen. Medlem kan när som helst utträda av föreningen.
§4
FRI håller årsmöte före oktober månads utgång varje år. Kallelse till årsmöte bör utsändas senast två
månader före mötet. Anmälan om ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska inlämnas till sekreteraren
senast fyra veckor före mötet.
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
-

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

-

Val av två justerare

-

Sekreterarens verksamhetsberättelse, kassörens årsredovisning och revisorernas berättelse

-

Beslut om ansvarsfrihet

-

Medlemsärenden (§ 3)

-

Fastställande av eventuella avgifter

-

Val av ordförande, sekreterare och kassör för det kommande året

-

Val av revisorer och revisorssuppleant

-

Val av 2 ledamöter i valberedningen, varav den ene är sammankallande

-

Val av eventuella arbetsgrupper

-

Beslut om plats för nästföljande årsmöte

-

Andra frågor som är anmälda till årsmötet och upptagna på föredragslistan

-

Mötets avslutande

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet bland de företrädda
medlemmarna. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden biträder. För inval och uteslutning av
medlem krävs två tredjedels majoritet.
§5
Mellan årsmötena handhas föreningens angelägenheter av ordföranden, sekreteraren och kassören. I
uppgifterna ingår att samordna arbetet i förekommande arbetsgrupper, samt att i samråd med värdsmuseet
förbereda kommande årsmöte. Kassören handhar föreningens kassa. Föreningens firmatecknare är
ordförande tillsammans med kassör.
§6
Årsmötet tillsätter valberedning på minst tre personer, av vilka en ska vara sammankallande.
Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.
§7
Föreningen kan kallas till extra möte, om minst tio medlemmar påkallar det, eller om ordförande och
sekreteraren bedömer att det behövs.
Kallelse till extra möte ska utsändas minst fyra veckor före mötet. I kallelsen ska framgå vad syftet är med
mötet samt förslag till dagordning.
§8
Inom föreningen svarar varje deltagande museum för egna kostnader. Årsavgift föreslås årsmötet och
kassören redovisar förslag till vad inbetalade medel ska användas för.
§9
Ändring av dessa stadgar kan ske vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena är ordinarie
årsmöte. För ändring av stadgarna krävs två tredjedels majoritet av de företrädda medlemmarna.
§ 10
Beslut om föreningens upplösning och om dispositionen av eventuella tillgångar ska för att äga giltighet
fattas av två på varandra följande årsmöten med två tredjedels majoritet av de företrädda medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vis FRI:s årsmöte på Skansen den 11/9 1997. Stadgarna har
reviderats på FRI:s ordinäre årsmöte på Torekällberget 25/4 2017 och revisionen bekräftat
vid extra årsmöte på Hägnan 13/9 2017.

