Hällsjö
hembygdsförening

Stadgar för föreningen
Hällsjö Hembygdsförening
Antagna vid konstituerande årsmötet 2006-04-07, varefter de omedelbart äga giltighet.
Justering av stadgarnas §2, 7 och 14 antagna vid årsmötet 2009-03-28.
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Hällsjö Hembygdsförening, förkortas Hällsjö HBF.

§2

Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Hällsjö, Kramfors kommun.

§3

Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4

Syfte
Föreningens syfte är
- att verka för att hembygdens natur- och kulturvärden bevaras och vårdas.
- att samla, förvalta och sprida kännedom om och förståelse för hembygden.
- att ta initiativ till och driva frågor som gagnar bygden och dess utveckling.

§5

Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6

Räkenskapsår och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Verksamhetsåret sammanfaller
med tiden från årsmötet till nästa årsmöte.

§7

Medlemmar
Till medlem räknas den som godkänner dessa stadgar och som betalar den
medlemsavgift till föreningen som årsmötet fastställt. Medlemskapet gäller för det
kalenderår under vilket betalningsdag infaller och berättigar till rösträtt enligt §14.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så
utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva en avstängning och
uteslutning om det anses lämpligt.
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål
kan av årsmötet utses till hedersmedlem. Förslag kan lämnas av medlem eller
styrelsen. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift men åtnjuter samma
rättigheter.

§8

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar,
medlemsvärvning, beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet. Föreningens
styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en till fem
ledamöter. Samma person får inte inneha två eller fler utan endast en av tidigare
nämnda poster i styrelse. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter
valet. Endast medlemmar är valbara vid valet till styrelseposter.
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§9

Revisorer
Om årsmötet anser det nödvändigt kan en eller två revisorer väljas på årsmötet för
granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning. Valbar är person som inte
sitter i styrelsen och inget krav på medlemskap finns.

§10

Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på
årsmötet en eller två valberedare. Endast medlemmar är valbara vid valet av
valberedare.

§11

Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 april varje år. Styrelsen beslutar om
dag och tid. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst
två veckor i förväg. Motioner måste inlämnas till styrelsen senast en vecka före
årsmötet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1)
mötets öppnande
2)
mötets behörighet
3)
val av mötets ordförande
4)
val av mötets sekreterare
5)
val av två personer som justerar mötets protokoll
6)
fastställande av föredragningslista
7)
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8)
ekonomisk berättelse för förra året (samt ev. revisorns berättelse)
9)
fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) val av årets styrelse (samt ev. revisor)
11) val av årets valberedare
12) beslut om årets verksamhetsplan
13) beslut om årets budget och fastställande av medlemsavgift
14) behandling av ärenden från styrelsen
15) behandling av motioner som inlämnats till styrelsen
16) behandling av övriga frågor
17) mötets avslutande

§12

Extra årsmöte
Om styrelsen vill, revisorn vill eller mer än hälften av medlemmarna kräver det
skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte ska den
som kräver det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens
medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmötet behandlas
endast de punkter som tagits upp i den för mötet avsedda kallelsen. Inga beslut
kan fattas i övriga frågor.

§13

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två personer, normalt ordförande och kassör. Om
särskilda skäl föreligger kan annan person i styrelsen väljas. Detta måste då tas
upp på årsmötet i samband med valet av styrelsen.
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§14

Rösträtt
Betald medlemsavgift berättigar till rösträtt vid ett årsmöte, det första som äger
rum efter genomförd betalning. Endast fullt betalande och myndig medlem (18 år)
har rösträtt på årsmöte. Familjemedlemskap bemyndigar till högst 2 röster. Även
myndiga hedersmedlemmar har rösträtt.
På styrelsemöte har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15

Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs genom öppen
omröstning såvida inte sluten omröstning blir begärd. Nedlagda röster räknas inte.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal beträffande personval avgör
lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordföranden utslagsröst.

§16

Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste två tredjedelar
av närvarande röstberättigade rösta ja till ändringen. Då stadgeändring är på
förslag måste föreslagna stadgar delges medlemmarna i kallelsen. I annat fall
måste ändringen antas enhälligt. Ändringar av §3, §4, §16 och §17 kräver
likalydande beslut på två ordinarie årsmöten i följd för att ändring skall träda i
kraft.

§17

Föreningens upplösning
Förslag om upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösningen skall
behandlas måste framgå på kallelsen. I detta fall måste kallelsen meddelas minst
fyra veckor i förväg. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Om så
krävs skall tillgångar säljas för att skulder ska kunna betalas. Kvarvarande
tillgångar skall gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta skall
ske beslutas på det sista årsmötet.
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