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§ 1. Syfte och ändamål. Uppsala Industriminnesförening värnar om och utvecklar det uppsaliensiska
industriminnesarvet. Industrins och arbetets Uppsala står i förgrunden för föreningen. En prioriterad
uppgift är att verka för ett industrihistoriskt museum i Uppsala.
§ 2. Uppgifter. Mejeri-, kvarn- och övrig livsmedelsproduktion, landsbygdens människor och
lantbrukskooperationen, varudistributionens förändring, hantverkets utveckling, den lätta
tillverkningsindustrins framväxt, tegelbruken, byggnadsarbetet, kommunikationernas utveckling, de nya
idéerna om företagsledning, uppfinningarna, invandringen från landsbygden, tillsammans präglade dessa
faktorer uppkomsten av det industriella Uppsala. Nya levnadsvillkor och sociala och politiska reformer
utvecklades med nödvändighet utifrån dessa förändringar.
Dessa faktorer är därför de centrala i föreningens förmedling av industrihistoria, vilket också är dess
huvuduppgift. Efter förmåga dokumenteras även arbetslivsminnen och industrihistoria med detta
helhetsperspektiv som vägledning.
§ 3. Medlemskap. Medlemskap i föreningen kan vinnas av såväl enskilda som av föreningar, företag och
institutioner, vilka stödjer industriminnesföreningens ändamål. Anslutna kollektiv äger rätt att utse ett
ombud att företräda sig med rösträtt i föreningens medlemsmöte samt erforderligt antal suppleanter
därtill. Meddelande om utsett ombud rapporteras till föreningsstyrelsen.
§ 4. Medlemsavgift. Medlemsavgift fastställes av föreningens medlemsmöte då budget antas för kommande
verksamhetsår.
§ 5. Medlemsmöte. Medlemsmöte inkallas av styrelsen vid behov. Om en fjärdedel av föreningens
medlemmar så begär ska extra möte inkallas. Medlemsmöte fastställer föreningens budget och beslutar i
föreningens alla angelägenheter. Inriktning för kommande verksamhetsår beslutas av medlemsmöte i
slutet av året.
§ 6. Föreningens styrelse. Styrelsen är verkställande organ i föreningen. Styrelsen leder föreningens arbete,
rapporterar till årsmöte respektive medlemsmöte och avgör frågor som hänskjutits till styrelsen av
årsmöte respektive av medlemsmöte.
§7. Årsmöte Föreningens årsmöte behandlar årsberättelse och ekonomisk berättelse och beslutar om
ansvarsfrihet för avgående styrelse. Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före årsmötet.
Årsmötet väljer ordförande och 4 eller 6 ordinarie styrelseledamöter, tre suppleanter samt revisor och
revisorssuppleant. Årsmötet utser också valberedning.
Styrelsen fördelar inom sig kassörsuppdrag och övriga funktioner samt utser firmatecknare. De 4 eller 6
övriga ledamöterna ska liksom ordföranden väljas på 2 år. Hälften av de övriga ledamöterna väljs
vartannat år. Suppleanter ska väljas på 1 år vardera. Årsmöte hålles före mars månads slut. Ändring av
föreningens stadgar ska godkännas av två efter varandra följande årsmöten för att bli giltig.
§ 8. Samarbete med andra organisationer. Uppsala Industriminnesförening är en del av folkrörelsen för
bevarande av svenska industriminnen och därför ansluten till riksföreningen Arbetsam. Föreningens
ombud och suppleant till Arbetsam utses av medlemsmöte. Föreningen söker samarbete med grupper,
föreningar och intressenter i syfte att utveckla Uppsalas industrihistoriska kulturarv.
§ 9. Arbetsformer. Genom utställningar, möten och på annat lämpligt vis åskådliggör och berättar
föreningen om industriminnen som dokumenterats samt bedriver opinionsbildning utifrån § 1 och § 2.
§ 10. Upplösning. Upplösning av föreningen beslutas om på medlemsmöte och förutsätter fem sjättedels
majoritet, varvid föreningens ekonomiska tillgångar tillfaller Arbetsam och föremålssamlingarna tillförs
Upplandsmuseet och i tillämpliga delar Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

