STADGAR FÖR HINDERSÖNS HEMBYGDSFÖRENING
ANTAGNA VID MÖTE PÅ HINDERSÖN DEN 27 MARS 1999
§ l. Föreningens namn skall vara Hindersöns Hembygdsförening intill annat beslutas
enligt paragrafen om stadgeändring. Föreningen är ideell och opolitisk
§ 2. Hindersöns Hembygdsförenings ändamål skall vara att slå vakt om Hindersöns
historia, kultur och särart samt verka för att dessa bevaras för framtiden.
§ 3. Styrelsen för Hindersöns Hembygdsförening skall ha sitt säte på Hindersön.
§ 4. Avgift för medlemskap i föreningen skall fastställas vid föreningens årsmöte och
erläggas senast två månader därefter. Medlemsavgiften skall ej var större än att den
täcker föreningens nödvändiga behov för verksamheten. Avgiften kan erläggas
kontant eller via annat betalningssätt.
§ 5. Vid Hindersöns Hembygdsförenings årsmöte skall årsmötesordförande och
årsmötessekreterare utses för att leda mötet. Vid årsmötet skall styrelsen lämna
rapport över versamheten under året. Kassören skall lämna redovisning över
föreningens ekonomi. Vid årsmötet skall medlemmarna fatta beslut om motioner till
föreningen. Varje motion skall redovisas med yttrande av styrelsen.
§ 6. Hindersöns Hembygdsförenings styrelse skall bestå av sju ledamöter och tre
suppleanter. Mandattiden för ledamöterna ska vara två år. Vid föreningens första
möte väljs ordförande, sekrete-rare samt två styrelseledamöter för en mandatperiod
av ett år. Kassör samt två ledamöter, varav den ena ska vara vice ordförande, väljs på
två år. Tre suppleanter väljs av årsmötet för en mandatperiod av ett år.
§ 7. Vid årsmötet skall två revisorer samt en suppleant väljas för att granska
styrelsens ekonomiska verksamhet. Dessa skall väljas för en mandatperiod av ett år.
§ 8. Vid årsmöte skall väljas en valberedning på två ordinarie ledamöter samt en
suppleant. Deras uppgift skall vara att, senast en vecka inför föreningens årsmöte,
lämna förslag på styrelsekandidater samt förslå på revisorer med suppleant.
§ 9. Hindersöns Hembygdsförenings räkenskapsår skall vara enligt kalenderår.
§ 10. Kallelse till Hindersöns Hembygdsförenings årsmöte skall var medlemmarna
tillhanda senast två veckor före mötet. I kallelsen skall föreningens verksamhet och
ekonomiska ställning redovisas.
§11. Motioner till Hindersöns Hembygdsförening skall vara styrelsen tillhanda senast
en vecka före utlyst årsmöte.

§ 12. Medlemskap i Hindersöns Hembygdsförening har den som är beredd att arbeta
för målen i § 2 rätt till, oavsett hemort. Ansökan om medlemskap kan lämnas till
styrelsen närhelst under verksamhetsåret. Styrelsen har att inom sig besluta om
rätten till medlemskap.
§ 13. Hindersöns Hembygdsförenings stadgar kan endast ändras genom medelms
eller medlemmars önskan om detta med två på varandra följande mötens beslut. För
att stadgar skall ändar behövs 2/3 av medlemamas önskan om detta vid möten med
minst två veckor, högst en månads mellanrum.
§ 14. Hindersöns Hembygdsförening kan endast upplösas på förslag av styrelsen.
Medlemmarna har att besluta om styrelsens förslag vid medlemsmöte eller årsmöte.
Beslutar medlemmarna att föreningen skall upplösas skall föreningens kvarlåtenskap
överlämnas till fonder eller annan verksamhet som gynnar aktiviteter för hembygden.
§ 15. Vid medlemsmöten och årsmöte åligger det styrelsen för Hindersöns
Hembygdsförening att följa de praxis och mötesregler som gäller i svenskt
föreningsverksamhet vad gäller val och ekonomisk redovisning. Om det vid årsmöte
eller föreningsmöte uppstår lika valresultat efter sluten omröstning skall avgörande
ske genom lottning.
§ 16. Om vinst uppstår i föreningens verksamhet skall den oavkortad gå till ändamål
enligt § 2.
§ 17. För att styrelsen för Hindersöns Hembygdsförening skall vara beslutsförd måste
minst fyra ledamöter vara närvarande (ordinarie eller suppleanter). Vid lika röstetal i
styrelsen äger ordförande utslagsröst. Styrelsens möten skall protkollföras och kunna
redovisas inför medlemmarna i föreningen.
§ 18. Hindersöns Hembygdsförening skall under året förutom årsmötet och andra
aktiviteter hålla minst ett medlemsmöte. Kallelse till medlemsmöten skall nå samtliga
medlemmar senast två veckor före mötetArsmötet skall hållas årligen före mars
månads utgång.
§ 19. Vid Hindersöns Hembygdsförenings möten har endast närvarande medlemmar
rösträtt. Varje medlem som fullgjort sin skyldighet mot föreningen äger rätt till en
röst

