
Stadgar Pelle Molinsällskapet 
1. 
Sällskapet har som uppgift att fördjupa och sprida kundkapen om Pelle Molin 
som konstnär och författare. Detta sker i nära samarbete med de institutioner 
so hittills vårdat och förvaltat hans kulturella gärning och sällskapet skall verka 
för att resurser skapas för att förverkliga denna angelägna uppgift. 
2. 
Sällskapet skall verka för att såväl nytryck av som tillgängligheten hos hans 
litterära produktion förbättras samt att både väcka och återuppväcka intresse 
för hans författarskap genom att i detta söka aktivera skola, bibliotek och 
folkbildande organisationer jämte den högra utbildningen. Dessutom skall 
sällskapet samarbeta med konstföreningar för att sprida kunskap om och väcka 
intresse för Pelle Molin som konstnär. 
3. 
Sällskapet är medvetet om att det ännu finns kunskap om Pelle Molin och hans 
kulturella gärning i det fördolda och sätter därför som sin uppgift att med 
största prioritet snarast möjligt bringa klarhet härom samt vartefter låta 
publicera resultaten av efterforskningarna. Med beaktande av ekonomiska 
förutsättningar planeras därför också regelbundna medlemsutskick. 
4. 
Sällskapets medlemmar kan bestå av både enskilda och institutioner. Den som 
ej betalar sin avgift anses ha lämnat sällskapet. 
5. 
Sällskapets beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte. 
Rösträtt vid årsmöte och medlemsmöte tillkommer den som betalt 
medlemsavgiften. Vid årsmötet skall verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning, revisionsberättelse, ansavarsfrihet för styrelsen, medlemsavgifter 
och motioner som lämnats till styrelsen senast den 1 juni jämte frågor som 
väcks vid mötet behandlas. Årsmötet skall genomföra var av mötespresidium, 
ordförande, styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och 
valberedning. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och ordförande, sammanlagt 
5 ledamöter. Ordförande väljes för en mandattid av 1 år. Övriga ledamöter väljs 
på 2 år.  
6. 
Årsmötet avhålls varje år den 8 juli utan särskild kallelse i anslutning till Talet 
vid stenen. Extra medlemsmöte kan påkallas av revisorerna eller om en tiondel 
av medlemmarna så begär. Medlem kan genom fullmakt företräde högst 3  
andra medlemmar. Det löpande arbetet handhas av styrelsen. Ordföranden har 
utslagsröst vid lika röstetal. 
 



7. 
Sällskapets firma tecknas av tvenne personer, som styrelsen utser inom sig. 
8. 
Ändring av sällskapets stadgar ska göras av årsmötet. Sällskapets upplösning 
liksom stadgeändringar förutsätter beslut med två tredjedels majoritet vid 2 på 
varandra följande årsmöten. 
 
(Stadgarna antagna vid protokollfört möte i Multrå församlingsgård den 8 juli 
2007) 
 


