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Förslag till ändrat verksamhetsår till kalenderår för Carlstads-Gillet 
 
Enligt Gillets stadgar § 8 skall Gillet hålla två lagtima sammanträden. Höstgillet under 
oktober eller november och Vårgillet under senare hälften av april. Vid lagtima gille 
föredrar Rådet de ärenden, som anses böra underställas Gillets prövning. 
 
Vid Höstgillet skall enligt stadgarna följande ärenden förekomma: 

1. Föredragning av råds- och granskningsberättelser samt frågan om ansvarsfrihet 
2. Val av ledamöter i Rådet 
3. Val av räkenskapsgranskare jämte ersättare 

 
Enligt § 5 i Gillets stadgar erlägger gillesmedlem en inträdesavgift samt därutöver en 
årsavgift som årligen fastställs vid Vårgillet för kommande arbetsår. 
 
Under senare år har frågan om att ändra Carlstads-Gillets verksamhetsår från oktober – 
september till kalenderår (januari – december) diskuterats. 
 
De främsta motiven för en förändring är: 

- oklarheter från medlemmar för vilket år de har betalat sin medlemsavgift 
- det går alltför lång tid mellan presentation av råds- och granskningsberättelser 

(lagtima höstgille) och beslut om budget- och medlemsavgiftens storlek (lagtima 
vårgille) 

 
Inbetalningen av medlemsavgifterna utgör ett stort problem. Cirka 25 procent av 
medlemmarna betalar inte sin medlemsavgift, vilket motsvarar cirka 25 000 kronor i 
inkomstbortfall. Från rådets sida görs nu en intensivare uppföljning av detta problem. 
Om problemet består av glömska, otydligheter om när avgiften skall betalas eller 
ointresse av fortsatt medlemskap vet vi inte. Dock kan påpekas att ett fåtal medlemmar 
har betalat sin årliga medlemsavgift två gånger, vilket ändå tyder på att det finns vissa 
otydligheter om när medlemsavgiften skall betalas och för vilket år det gäller. 
För att få ett bättre grepp på inbetalningarna av medlemsavgiften bör en 
”kundreskontra” skapas som är kopplad till bokföringen. Då får vi ett system som gör 
det lättare att följa upp inbetalningarna. 
 
Enligt Gillets stadgar § 11 kan förslag till ändring av stadgarna endast behandlas vid 
lagtima Gille och anses inte antagna förrän detsamma vid två på varandra följande Gillen 
oförändrat bifallits.   
 
Carlstads-Gillet bildades år 1944 då också stadgarna antogs. Under årens lopp har några 
stadgeändringar gjorts. Bland annat har Gillet öppnat upp för kvinnor att bli 
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medlemmar. Mycket har hänt i samhällsutvecklingen och bland annat har många 
organisationer ändrat från så kallat brutet verksamhetsår till att följa det så kallade 
gregorianska kalenderåret (1/1 – 31/12) 
 

Rådets förslag är: 
Efter beslut av Höstgillet 2016 och uppföljande beslut vid Vårgillet 2017 ändras Gillets 
verksamhetsår till kalenderår från och med år 2018. 
 
Från och med år 2018 hanteras gillets ekonomi och verksamhetsberättelser enligt 
följande: 
 
Vid Höstgillet (i november månad) presenteras en ekonomisk prognos för pågående 
verksamhetsår. Denna prognos ligger till grund för påföljande års verksamhetsplan och 
budget. Budgetförslaget innehåller förslag om eventuellt förändrad medlemsavgift. 
Förslaget behandlas och beslut tas av Höstgillet. 
 
I övrigt behandlas valärendena som idag av Höstgillet. Dock med tydliggörande att de nya 
ledamöter som väljs, inklusive åldermannen, tillträder nästkommande verksamhetsår. 
Sittande råd uppbär ansvar för det verksamhetsår de haft ansvar för till dess att 
granskningsrapporten presenterats och godkänts vid efterföljande Vårgille. 
 
Vid Vårgillet redovisas föregående års faktiska resultat i form av bokslut och 
verksamhetsberättelse samt granskningsberättelse och frågan om ansvarsfrihet. 
 
Parentation för avlidna medlemmar sker vid Vårgillet i stället för som idag vid Höstgillet 
 
Bokslutet, råds- och granskningsberättelsen som behandlas av Vårgillet 2018 kommer 
som en konsekvens av om rådets förslag blir tillämpat, att omfatta perioden 1 oktober 
2016 – 31 december 2017. Alltså en tidsperiod som omfattar 15 månader. 
 
Det som ovan beskrivits och föreslagits omfattar formella och viktiga frågor. Det som 
bör lyftas fram än mer är ändå Gillets huvuduppgift, som framgår av portalparagrafen.  
 
Gillets uppgift är: 
 
att sprida kännedom om Karlstads historia, 
 
att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller 
kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken, 
 
att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning 
och utveckling, samt 
 
att genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och 
personligheter 
 
Det är i denna anda som våra Gillen skall avhållas och inte alltför mycket att fördjupa oss 
i procedurerna kring budget- och bokslutsprocessen. 


