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§1

Samarbetsorganet för språkvårdare inom offentlig förvaltning
(Samspråk) ska ge medlemmarna tillfälle
– att utbyta erfarenheter från sitt arbete
– att diskutera gemensamma problem och finna gemensamma lösningar
– att verka för en samordning av normerna för offentlig svenska.

§2

Medlem av samarbetsorganet kan den bli som är anställd vid en
myndighet eller liknande och som där har som huvudsaklig uppgift att
svara för språkvården inom myndigheten.
Som medlem kan dessutom den antas vars verksamhet och erfarenheter
är av särskild betydelse för samarbetsorganet.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Medlemsavgiften bestäms per år av årsmötet och betalas in på
föreningens bankkonto. Medlemskapet upphör om medlemsavgiften
för det föregående året inte har betalats.

§3

Medlemmarna ska varje vår, senast i maj, kallas till ett årsmöte. Vid
årsmötet ska en styrelse utses. Styrelsen ska bestå av en ordförande,
en kassör och en sekreterare samt de eventuella ytterligare ledamöter
som årsmötet bestämmer.
Valet av styrelse ska förberedas av en valberedning som utses av
årsmötet.
Årsmötet utser Samspråks representanter i Språkvårdsgruppen eller
dess motsvarighet. Förslag till representanter lämnas av
valberedningen.
Årsmötet ska dessutom behandla styrelsens verksamhetsberättelse
samt de övriga frågor som styrelsen eller någon medlem önskar att
årsmötet ska behandla.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet fjorton dagar före mötet.
Även verksamhetsberättelsen och ett förslag till dagordning ska skickas
ut tillsammans med kallelsen. Den medlem som önskar att ytterligare
frågor ska behandlas vid årsmötet ska anmäla dessa till styrelsen
senast fem dagar före mötet.

§4

Styrelsen ska under verksamhetsåret
– kalla medlemmarna till arbetsmöten
– fortlöpande informera medlemmarna om frågor som är intressanta för
språkvårdsarbetet
– stödja medlemmarna i deras arbete.
Styrelsen utser vid behov representanter för Samspråk i den
utsträckning det inte redan gjorts av årsmötet.

§5

Stadgarna kan ändras genom beslut på två möten, varav ett är årsmötet.

