Skirö Sockens Bygdeförening
Stadgar
1
Föreningens namn och firma är Skirö Sockens Bygdeförening och dess verksamhetsområde
är Skirö socken.
2
Föreningen skall vara en religiöst och politiskt obunden förening som har till uppgift att:
-

Värna om Skirö sockens intressen i alla avseenden.
Verka för samhörigheten mellan invånarna.
Vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt. Dess natur, miljö och
minnesmärken.
Anordna aktiviteter, tillvarata medlemmarnas kunskaper och intressen för
socknens framtida utveckling.
Hyra eller äga samlingslokal för föreningens möten och aktiviteter, likväl hyra ut
denna lokal till enskilda personer, föreningar och andra sammanslutningar i socknen.
3

Medlemskap kan erhållas av alla som är boende året om, äger fastighet i Skirö socken eller
annan som är intresserad av socknen och dess utveckling samt årligen betalar fastställd
medlemsavgift.
4
Medlemsavgiften beslutas årligen på årsmötet.
5
Årsmötet hålls senast den sista februari. Till årsmötet kallas medlemmarna senast (åtta) 8
dagar före mötet. Förslag, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, måste vara
styrelsen tillhanda senast 1 januari samma år.
Vid mötesförhandlingarna äger varje medlem en röst. Alla ärenden avgörs med öppen
omröstning om inte votering eller sluten omröstning begärs. Vid öppen omröstning och lika
röstetal avgör ordförandens röst. Vid sluten omröstning och lika röstetal avgör lotten.
Åldersgräns vid röstning är uppnådda 18 år.

6
Vid årsmötet väljs för att leda föreningens verksamhet en styrelse bestående av ordförande,
kassör och sekreterare samt det antal ledamöter som årsmötet fastställer. Ordföranden väljs
för ett (1) år i taget och övriga medlemmar för två (2) år och de avgår växelvis med halva
antalet ledamöter varje år. Styrelsen är beslutsmässig när fler än halva antalet ledamöter är
närvarande. Styrelsen bör ha lägst sex antal protokollförda sammanträden under året.
Två (2) revisorer väljs för att granska styrelsens arbete och föreningens räkenskaper. Vid
årsmötet lämnas revisionsberättelse med till -eller avstyrkan av ansvarsfrihet för den gångna
perioden.
Årsmötet utser för vart år en valberedning på tre (3) personer varav en sammankallande.
7
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden, kassör och
sekreterare var för sig.
8
Styrelsen ansvarar för att det finns en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå
medlemmarnas namn, födelseår och adress.
9
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande till mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två (2) justeringsmän som jämte ordföranden justerar protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse har skett i rätt tid
6. Föredragning av årsredovisning jämte balans och resultaträkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Bestämmelse av ersättning för styrelsens ledamöter och revisorer
10. Val av ordförande på ett (1) år
11. Val av styrelseledamöter på två (2) år
12. Val av två (2) revisorer på ett (1) år
13. Val av valberedning tre (3) personer
14. Val av ombud till andra föreningar och sammanslutningar
15. Inkomna skrivelser

16. Redovisning av budget
17. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
18. Övriga ärenden
10
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att äga
giltighet fattas av ett (1) årsmöte, ett (1) allmänt möte dit medlemmarna kallas tidigast fyr
(4) månader efter årsmötet. För ändring krävs minst två tredjedelar (2/3) av närvarande
röster.
Vid upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla något ändamål som gynnar socknen enligt
mötets beslut.
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