Stadgar för Visingsö Hembygdsförening antagna vid årsmötet 1996.
§1. UPPGIFT
Visingsö Hembygdsförening vill verka för att natur- och kulturminnen av värde på Visingsö bevaras. Föreningen
skall vara delaktig i samhälls- och miljöplanering på Visingsö. Föreningen skall vara ansluten till Jönköpings Läns
Hembygdsförbund.
§ 2. MEDLEMSKAP och AVGIFTER
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som är intresserad av föreningens syften och till föreningen
erlägger avgift som fastställs av årsmötet.
§ 3. ORGANISATION
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Revisor
§ 4. FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i februari månad efter kungörelse minst 8 dagar i förväg. Varje myndig
medlem äger en röst. Följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötesprotokollet
4. Verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
8. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
9. Val av revisorer samt ersättare
10. Val av tre ledamöter i valberedning
11. Fastställande av årsavgift
12. Förslag från styrelsen eller från medlem som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman
13. Övriga frågor
§ 5. STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter jämte två ersättare. Styrelsen är
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens ledamöter utses for två år. Hälften
väljs årligen. Ordförande väljs dock på ett år. Ersättare väljs två stycken för ett år.
Uppgifter:
att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, skattmästare och övriga erforderliga
funktionärer.
att förbereda föreningens möten och verkställa alla dess beslut.
att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
att i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper.
att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.
§ 6. RÄKENSKAPER OCH REVISORER
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästa
årsmöte. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma
utsedda revisorer.
§ 7. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens myndiga medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
§ 8. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara
ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de
röstande.
§ 9. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsstämmor och

skall vid båda tillfällena biträdas av 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen
skall dess tillgångar tillfalla JÖnköpings Läns Hembygdsförbund.

