Antagna vid Sockenrådets årsmöte 2012
STADGAR FÖR TOLGS SOCKENRÅD
§1

Föreningens syfte är att samla alla invånare i Tolgs socken för att samordna önskemål
och behov samt att verka för dessa i den riktning vi finner bäst för socknen.

§2

Föreningens verksamhetsområde skall utgöras av Tolgs socken (som gällde vid
föreningens bildande 1987)

§3

Samtliga folkbokförda i Tolgs socken är medlemmar. Myndiga medlemmar har
rösträtt.

§4

Föreningen skall vara oberoende i förhållande till politiska partier och andra
grupperingar. Föreningen skall ej heller med egna kandidater och röstsedlar deltaga i
kommunala val.

§5

Föreningen skall samarbeta med andra föreningar i bygden.

§6

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§7

Årsstämma hålls 1 gång per år under första kvartalet.

§8

Föreningens styrelse skall bestå av
 ordförande som väljs för ett år
 minst sex ledamöter som väljs växelvis för två år

§9

Föreningens ordförande samt styrelseledamöter utses av årsstämman.

§10

Vid årsstämman väljs två revisorer och minst en revisorssuppleant med uppgift att
granska föreningens räkenskaper.

§11

Extra årsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller
när minst 10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till
styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
extra årsstämman skall behandla. På extra årsstämman får endast de ärenden som
angivits i kallelsen behandlas.

§12

För större frågor kan utses tillfälliga kommittéer. Sådana kommittéer utses av
stämman.

§13

Kallelse till årsstämma och till extra stämma skall göras genom utskick till alla hushåll i
Tolgs socken, minst 14 dagar före utlyst datum för stämman.

§14

Ändring av föreningens stadgar kan ske vid ordinarie stämma eller vid extra stämma.
Förslag på stadgeändringar skall framgå av kallelsen. För att ändring skall bli gällande,
fordras minst två tredjedels majoritet.

§15

Beslut om föreningens upplösande fattas på ordinarie eller extra stämma, med minst
två tredjedels majoritet. Eventuella överskjutande medel skall gynna föreningslivet i
Tolgs Socken och fördelas enligt stämmans beslut.

