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Stadgar
Stadgar för den ideella föreningen Föreningen Vattenmöllans Vänner,
antagna den 13 november 2010, då föreningen bildades.

1 § Namn
Föreningen namn är Föreningen Vattenmöllans Vänner och dess
verksamhetsområde är Höganäs kommun.

2 § Ändamål
Vattenmöllans Vänner är en ideell förening med kulturhistorisk
inriktning. Föreningens ändamål är
 att initiera kulturhistorisk forskning som kan ligga till grund för att
återuppbygga vattenmöllan på fastigheten Krapperup 19:2 i
Brunnby socken, Höganäs kommun, Skåne län,
 att vårda och bevara vattenmöllan,
 att presentera vattenmöllan och dess betydelse i det dåtida
samhället för alla intresserade samt
 att samla kunskap om vattenmöllor och att sprida denna kunskap på
ett engagerande vis.
Arbetet med att bevara, vårda och iståndsätta kvarnbyggnaden ska ske i
samförstånd med fastighetsägaren. Ett särskilt samarbetsavtal reglerar
föreningens relation till ägaren av fastigheten Krapperup 19:2.
Medlemsavgifter och ideella arbetsinsatser är viktiga för verksamheten.
Större projekt finansieras i huvudsak med anslag och bidrag från
fonder, stiftelser, allmänna bidragsorganisationer och sponsorer.

3 § Medlemskap
Medlemmar i föreningen är de som stödjer föreningens ändamål och
betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiftens storlek beslutas av
årsmöte. Varje medlem har en röst på årsmöte och extra föreningsmöte.
Röstning genom ombud är inte tillåtet.
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4 § Räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens
verksamhetsår sträcker sig från ett årsmöte till nästa.

5 § Föreningens organisation
Föreningens organisation består av årsmöte, extra föreningsmöte,
styrelse, valberedning och revision.

6 § Årsmöte och extra föreningsmöte
Årsmötet ska hållas senast i april. Kallelsen till årsmötet ska ske senast
tre veckor i förväg.
Ett extra föreningsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs.
Styrelsen ska kalla till ett sådant möte om revisorn eller minst en
femtedel av medlemmarna begär det. Kallelsen ska ske minst tre veckor
före mötet och innehålla uppgift om vilket eller vilka ärenden som
kommer att behandlas.

7 § Styrelse
Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra och högst elva
ytterligare ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter väljs av
årsmötet för ett år. Styrelsen ska inom sig utse en kassör och en
sekreterare samt bestämma vem eller vilka som tecknar föreningens
firma.
Styrelsen utgör valberedning med föreningens ordförande som
sammankallande.

8 § Revision
Årsmötet ska utse en revisor och en ersättare för denna. Revisorn har
rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll
och alla andra relevanta dokument.
Kassören ska lämna föreningens räkenskaper till revisorn senast tre
veckor före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste räkenskapsåret. Revisionsberättelsen ska
nå styrelsen senast tre dagar före årsmötet.
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9 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste
räkenskapsåret.

7.

Revisorns berättelse.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för följande räkenskapsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
För att besluten på ett årsmöte ska vara giltiga fordras att minst sju
personer har varit med, inräknat föreningens ordförande.

10 § Stadgeändring
Ett förslag till ändring av stadgarna ska vara skriftligt. Det kan lämnas
av styrelsen eller en medlem. För att ändra stadgarna krävs beslut av ett
årsmöte.

11 § Upplösning av föreningen
För att upplösa föreningen fordras beslut av ett årsmöte. Om
föreningen upplöses tillfaller fast egendom på fastigheten Vattenmöllan
19:2 ägaren. Styrelsen är skyldig att se till att eventuella depositioner
återförs och att föreningens lösa egendom och dokumentation lämnas
till offentligt arkiv, museum eller hembygdsförening.

