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Stadgar för Gustaf Larsson Sällskapet
Gustaf Larsson (5 mars 1893 - 30 maj 1985) var skald, hembygdsvårdare, botaniker och fotograf.
Han gav ut ett stort antal diktsamlingar, bland annat på gutamål, huvudsakligen med motiv från
sin hembygd på östra Gotland. Han författade även flera hembygdsskildringar och skapade
tillsammans med sin far Johan Larsson, Norrlanda Fornstuga. Gustaf Larsson var yrkesverksam
som byggnadssnickare.
Gustaf Larsson tillerkändes flera hedersbetygelser och utsågs till Gotlands första kulturpristagare
år 1962 av dåvarande Gotlands landsting.
§ 1. Sällskapets namn skall vara Gustaf Larsson Sällskapet med stiftande den 5 mars 1990.
§ 2. Sällskapets uppgift skall vara att vårda och fördjupa kunskapen om Gustaf Larsson, hans
författarskap, hembygdsvårdande insatser, fotografiska och botaniska gärning. Sällskapet bör
verka för att genom föredrag, skrifter och på annat sätt stimulera intresset för hans diktning,
särskilt den på gutamål.
§ 3. Medlem av Sällskapet är enskild person, institution, företag eller sammanslutning, som erlagt
av årsmötet stadgad årsavgift.
§ 4. Hedersledamot utses av årsmöte, efter förslag av styrelsen. Årsmötets beslut må vara
enhälligt.
§ 5. Sällskapet bör hålla årsmöte den 5 mars, vilket var Gustafs årsdag. Om hinder för detta finns
skall årsmötet hållas under mars månad. Kallelse till årsmötet skall kungöras genom annons i
lokaltidningarna på Gotland senast två veckor före årsmöte. Utanför Gotland boende
medlemmar kallas skriftligen senast två veckor före årsmöte.
§ 6. Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av minst fem (5)
ledamöter. Årsmötet väljer ordförande och skattmästare separat, samt övriga ledamöter.
Mandattiden är två år, dock väljes halva antalet styrelseledamöter varje år. Styrelsen utser inom sig
övriga funktioner.
§ 7. Sällskapets firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig.
§ 8. Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning utser
årsmötet två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses för
ett år i sänder.
§ 9. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av en medlem att jämte ordföranden justera protokollet.
Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Ärenden, som av medlem senast en vecka före årsmötet meddelats styrelsen.

6.
7.
8.
9.
10.

Val av ordförande, skattmästare och övriga styrelseledamöter i tur att avgå.
Val av revisorer och revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgift.
Övriga frågor.

§ 10. Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande årsmöten.
§ 11. Beslut om Sällskapets upplösande skall fattas av årsmöte enligt § 9, punkt 4. Om Sällskapet
upplöses, skall dess tillgångar överföras till Stiftelsen Norrlanda Fornstuga och gottgöras
Fornstugans underhåll.

