ระเบียบการของสมาคม
ขอ ๑. ชื่อและที่ตั้ง
สมาคมนี้มีชื่อวา ศาลาไทย ตั้งอยู ณ กรุงสตอกโฮลม
ขอ ๒. วัตถุประสงค
๒.๑ สงเสริมและเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๒.๒ เปนศูนยเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น
๒.๓ ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๒.๔ สงเสริมความเขาใจระหวางชาวไทยและชาวสวีเดน โดยเฉพาะในดาน
สังคมและวัฒนธรรม
สมาคมไมฝกใฝในพรรคการเมืองใด
ขอ ๓. สมาชิกภาพ
ทุกคนที่เต็มใจสนับสนุนวัตถุประสงคของสมาคม อาจสมัครเปนสมาชิกของ
สมาคม โดยกระทําเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งชําระคาบํารุงประจําปตาม
อัตราที่กําหนดไว สมาชิกผูใดที่มิไดชําระคาบํารุงเปนเวลา ๑ ปติดตอกัน
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาจลงมติใหถือวา ผูนั้นไดลาออกจากสมาชิก
ภาพของสมาคม
ขอ ๔. คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบดวยกรรมการ ๙ ทาน

คณะกรรมการจะเปนผูเลือกตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ และเหรัญญิก
คณะกรรมการอาจมอบหมายหนาที่ใหบุคคลภายในกรรมการเอง หรือบุคคล
อื่นๆปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งก็ได โดยผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่นั้นๆ
จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบเปนระยะๆ ตามความ
เหมาะสม
ในกรณีที่กรรมการตายหรือลาออก คณะกรรมการมีสิทธิแตงตั้งสมาชิกที่
เหมาะสมขึ้นแทน
การเลือกตั้งคณะกรรมการ จะเลือกตั้งกันในงานประชุมใหญประจําป โดยถือมติ
ของที่ประชุมจากคะแนนเสียงขาง มาก และอยูในตําแหนง ๑ ป
ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ องคประชุมตอง
ประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
จึงจะลงมติมีผลบังคับได ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการมีสิทธิลงคะแนนตัดสินอีก ๑ เสียง
ขอ ๕. บัญชีและการตรวจสอบ
บัญชีงบดุลของสมาคม ซึ่งถือตามปปฏิทิน จะตองสงมอบใหแกผูสอบบัญชีที่ได
แตงตั้งขึ้น ภายในเวลาอยางชาไมเกิน ๒ เดือน นับจากสิ้นปการเงินเมื่อการสอบ
บัญชีไดสิ้นสุดลงแลว ผูสอบบัญชีจะตองสงรายงานใหคณะกรรมการทราบ

พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นดวยวา พอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หรือไม ในกรณีที่ไมเห็นดวย ใหแจงเหตุผลประกอบ
ขอ ๖. การประชุมใหญประจําป
การประชุมใหญประจําปของสมาคม จะจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ในการ
ประชุมจะมีระเบียบวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๖.๑ เลือกตั้งประธานของที่ประชุม
๖.๒ เลือกตั้งเลขาณุการของที่ประชุม
๖.๓ เลือกตั้งผูตรวจสอบรายงานการประชุม ๒ ทาน
๖.๔ คณะกรรมการแถลงผลงานของสมาคมในรอบปที่ผานมา
๖.๕ สอบถามเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๖.๖ ผูสอบบัญชีรายงานงบดุลของสมาคม
๖.๗ ลงมติรับรองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
๖.๘ ตั้งอัตราคาบํารุงประจําป
๖.๙ มอบอํานาจดานการเงินของสมาคม
๖.๑๐ เลือกตั้งกรรมการ
๖.๑๑ เลือกตั้งผูสอบบัญชี และผูชวยผูสอบบัญชี
๖.๑๒ พิจารณาขอคิดเห็นอื่นๆ
ขอ ๗. การประชุม
คณะกรรมการเปนผูเรียกประชุมประจําป และหมายกําหนดการประชุมจะสงถึง
สมาชิก อยางนอย ๒ สัปดาห กอนการประชุม

ขอ ๘. การลงคะแนนเสียงของสมาชิก
ในการประชุมของสมาคม สมาชิกทุกทานที่ไดชําระเงินคาบํารุงประจําป มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง การลงคะแนนเสียงโดยมอบใหผูอื่นกระทําแทน จะ
กระทํามิได
ขอ ๙. การแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบการของสมาคม
ขอเสนอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับของสมาคม จะกระทําไดแตใน
ที่ประชุมใหญประจําปสมัยปรกติ
การลงมติจะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาจํานวน ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมจึงมีผลบังคับ
ขอ ๑๐. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
การหมดสภาพการเปนสมาชิก ถาสมาชิกไดปฏิบัติขัดแยงหรือตอตาน
วัตถุประสงคของสมาคม และทําใหสมาคมไดรับความเสื่อมเสีย คณะกรรมการ
สามารถลงมติใหสมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพของสมาคมได
ขอ ๑๑. การเลิกลมสมาคม
การเลิกกิจการของสมาคม จะกระทําไดแตเฉพาะในที่ประชุมใหญประจําปสมัย
ปรกติ ถาผลจากที่ประชุมลงมติเด็ดขาดวา สมาคมตองลมเลิก ทรัพยสินของ
สมาคมก็จะตองนําขึ้นพิจารนาจัดการในที่ประชุมดวย

Stadgar
§1
Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Thailändska Kulturföreningen Salathai och
dess styrelse har sitt säte i Stockholm.

§4
Styrelse

1. att stödja och sprida thailändsk konst, kultur och tradition.
2. att vara ett centrum där man kan träffas, ha trevligt och
utbyta kunskaper och åsikter.
3. att ta initiativ till och stödja olika aktivititeter som berör
thailändsk konst, kultur och tradition.
4. att verka för förståelse mellan de thailändska och svenska
folken, särskilt på det kulturella och sociala området.
Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av
nio ledamöter.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och
skattmästare.
Styrelsen må inom eller utom sig utse andra funktionärer, som äger
att inför styrelsen föredraga dem åliggande ärenden.
I det fallen ledamot dör eller säger upp sig, styrelsen utse en
ersättare.
Styrelsen väljes med enkel majoritet vid föreningens årsmöte för en
tid av ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är
beslutför då minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.

§3
Medlemskap

§5
Räkenskapsår och revision

§2
Föreningens syfte

Medlemskap kan vinnas av var och en som är villig att stödja
föreningens syften.
Ansökan om inträde görs skriftligen.
Vid inträde i föreningen betalas den årsavgift som fastställs vid
årsmötet.
Medlem som under ett år i följd ej erlagt stadgad avgift må enligt
styrelsens beslut anses ha utträtt ur föreningen.

Föreningens räkenskaper, som förs per kalenderår, skall senast två
månader efter räkenskapsårets utgång av styrelsen för vederbörlig
granskning överlämnas till den därför utsedda revisorn.
Efter avslutad revision avlämnar revisorn sin revisionsberättelse till
styrelsen med yttrande, huruvida de tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen eller ej, samt i senare fallet med tydligt angivande av de
grunder, på vilka revisorn anser sig böra avstyrka ansvarsfrihet.

§6
Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte avhålles minst en gång om året.
Vid årsmötet skall förekomma minst följnde ärenden:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens berättelse för föregående år
5. Frågor med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelsen
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av årsavgift
9. Beslut om tecknade av föreningens firma
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor och suppleant
12. Övriga frågor

§7
Föreningsmöte
Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen. Sådan kalllelse
skall såvitt möjligt vara medlemmarna tillhanda minst två veckor
före mötet och innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas.

§8
Rösträtt vid föreningens möten
På föreningens möten äger varje medlem, som i vederbörlig ordning
erlagt årsavgift, samt ständig medlem en röst. Röstning genom
fullmakt eller ombud må ej äga rum.

§9
Stadgeändring
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall behandlas och
beslutas på ordinarie årsmöte och endast om minst 2/3 av de
närvarande röstberättigade röstar för detsamma äger sådant beslut
laga kraft.

§10
Uteslutning av föreningsmedlem
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte uppfyller
sina skyldigheter eller på något sätt skadar föreningens anseende.
Styrelsen beslutar om uteslutning.

§11
Upplösning av föreningen
Föreingens upplösning kan endast beslutas på ordinarie årsmöte.
Vid definitivt beslut om föreningens upplösning skall föreningens
behållna tillgångar fördelas enligt årsmötets beslut.

