
 
Tullens historiska förenings stadgar 
(fastställda 1979-05-31, ändrade 1983-11-28, 1990-05-29, 2007-11-21, 2012-05-
03 och 2017-04-25) 
 
1 § Tullens historiska förening är en ideell förening som har till syfte att väcka 
och underhålla intresset för historia och särskilt tullhistoria. Föreningen söker att 
vidga och fördjupa kännedomen om tullväsendet och därmed sammanhängande 
frågor genom att främja studier, information, erfarenhetsutbyte och personliga 
kontakter. Föreningen sprider kunskaper om historia med tonvikt på tull bl.a. 
genom att anordna sammankomster och tillsammans med Tullverket ge ut 
årsboken ”Argus”. 
 
 
2 § Man blir medlem genom att betala årsavgift till föreningen. Både enskild och 
juridisk person kan få medlemskap. En enskild person, som på något sätt gjort sig 
förtjänt av det, kan på styrelsens förslag utses till hedersmedlem vid årsmötet. 
 
 
3 § Föreningen håller årsmöte (ordinarie föreningsmöte) före slutet av maj månad. 
 
 
4 § Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller samt omfattar det 
senast förflutna kalenderåret. 
 
 
5 § Årsmötet utser en styrelse bestående av en ordförande och åtta övriga 
ledamöter. Styrelsen sköter föreningens angelägenheter och utser inom sig 
sekreterare och kassör. Styrelsen får fatta beslut när minst fyra ledamöter deltar i 
beslutet. Om ordinarie styrelseordförande inte är närvarande utses en ordförande 
för mötet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.  
 
Styrelsens sammanträden skall protokollföras. 
 
 
6 § Föreningen tar ut en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 
 
 
7 § Kallelse till årsmöte skall sändas till medlemmarna senast tre veckor i förväg. 
Medlemmarna kan lägga förslag till årsmöte. Förslag skall lämnas till styrelsen 
för yttrande senast två veckor före årsmöte. Beslut på årsmöte avgörs genom 
enkel majoritet, om inte annat framgår av dessa stadgar. Varje närvarande 
medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten. 
 
 
8 § Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
- val av ordförande och sekreterare för mötet 
- val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
- fråga om stadgeenlig kallelse 
- styrelsens verksamhetsberättelse 



- revisionsberättelse 
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
- val av ordförande och åtta övriga styrelseledamöter 
- val av två revisorer och en revisorssuppleant 
- val av valberedning 
- förslag från medlemmarna 
- övriga ärenden 
 
 
9 § Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte. Extra möte skall också hållas när 
minst tio medlemmar begär det skriftligt och anger anledningen till detta 
önskemål. Vid extra föreningsmöte gäller de relevanta delarna i bestämmelserna i 
7 och 8 §§. 
 
 
10 § För stadgeändring krävs beslut av två föreningsmöten, varav det ena skall 
vara årsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet. 
 
 
11 § Inom föreningen kan det på skilda orter finnas lokalavdelningar, som genom 
sammankomster och studier sprider kunskap om historia och särskilt tullhistoria. 
 
Lokalavdelningarna skall ha egna stadgar. Stadgar och stadgeändringar beslutas 
temporärt av lokalavdelningen och fastställs sedan som gällande av föreningens 
årsmöte. 
 
En medlem i en lokalavdelning skall vara medlem i föreningen. 
 
Föreningen betalar ett årligt anslag till varje lokalavdelning. Anslaget beräknas 
med ett visst belopp per medlem i avdelningen (grundbelopp). Om särskilt skäl 
finns kan föreningens styrelse bevilja ytterligare medel, uppgående till högst 
samma summa som grundbeloppet (tilläggsbelopp). Grundbeloppet bestäms av 
föreningens årsmöte. 
 
Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall sändas 
till föreningens styrelse. 
 
 
12 § För upplösning av föreningen krävs beslut av två föreningsmöten, varav det 
ena skall vara ett årsmöte. För beslut fordras två tredjedels majoritet. Beslut om 
upplösning skall innehålla föreskrifter om hur befintliga tillgångar skall användas.  
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