Stadgar för Visingsö hembygdsförening
Antagna av årsmötet 20__

§1 Syfte och mål
Visingsö hembygdsförening verkar för bevarandet av lokal historia och natur-/kulturarv av
värde på Visingsö. Genom dokumentation och andra bevarandeinsatser ska det göras
tillgängligt för öbor och besökare på ön samt kunna föras vidare till kommande generationer.
Föreningen tar aktiv del i samhällsfrågor som berör ö-samhället och då särskilt i kulturarvsoch miljöfrågor.
Föreningen ska vara medlem i Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
§2 Medlemskap och avgifter
Medlem i föreningen kan den bli som är intresserad av föreningens syfte och mål samt
betalar en årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek fastställs på årsmötet.
Medlem som genom sitt agerande skadar föreningen eller motverkar dess syfte och mål kan
uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
§3 Organisation
Föreningens organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer
§4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före februari månads utgång. Kallelse ska ske minst fyra
veckor före årsmötet hållande. Handlingar till ärenden som ska beslutas på årsmötet ska
finnas tillgängliga på föreningens hemsida minst två veckor före årsmötet.
Rösträtt vid årsmötet har styrelsen och medlemmar som erlagt medlemsavgift för det år som
beslut om ansvarsfrihet avser. Beslut vid årsmötet sker med enkel majoritet med undantag
av frågor som behandlas i §8 och §9. Omröstning i personval sker alltid med slutna valsedlar.
Följande ärenden ska behandlas på årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fråga om mötet har kallats i enlighet med stadgarna.
3. Val av två protokolljusterare som tillsammans med mötesordförande justerar
protokollet.
4. Notering av närvarande medlemmar. Beslut om hantering av röstlängd vid eventuell
omröstning.
5. Fastställande av dagordningen för mötet.

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det
gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
9. Val av ordförande på ett år.
10. Val av lägst 8 och högst 10 ledamöter i styrelsen på två år. Hälften väljs vid ett
tillfälle.
11. Val av revisorer, 2 ordinarie och 2 ersättare.
12. Val av valberedning på 3 ledamöter och sammankallande i densamma.
13. Beslut om medlemsavgiften för året och när den ska ha erlagts.
14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
15. Övriga förslag från styrelsen som ska behandlas på årsmötet.
16. Förslag/motion som inkommit till styrelsen från medlemmar. Förslag/motion ska ha
lämnats in senast två veckor före årsmötet.
17. Övriga frågor som väcks vid årsmötet.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och lägst 8 och högst 10 ledamöter. Ordförande väljs på ett
år och ledamöterna på två år. Hälften väljs vid ett tillfälle. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen fattar
beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsens uppgifter







Tillsätta kommittéer och arbetsgrupper för verksamhetens genomförande.
Förvalta föreningens tillgångar i form av byggnader, båtar, föremål och arkiv.
Förbereda och genomföra möten och aktiviteter i föreningens egen regi eller i
samverkan med andra föreningar.
Verkställa beslut fattade av årsmöte-/medlemsmöte samt sköta den löpande
verksamheten i föreningen.
Företräda/representera föreningen vid möten, sammanträden, stämmor och andra
sammankomster som föreningen blir inbjudna/kallade till.
Ta fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan/budget
till årsmötet. Räkenskapsåret ska omfatta tiden från den 1 januari till den 31
december. Räkenskaperna ska vara avslutade och tillsammans med
verksamhetsberättelse överlämnas till valda revisorer senast fyra veckor före
årsmötet.

§ 6 Ekonomisk redovisning och revisorer
Årsmötet utser två revisorer och två ersättare.
Revisorerna ska löpande under året få del av styrelsens protokoll och andra viktigare
handlingar som behandlas och beslutas av styrelsen.
Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet lämna sin berättelse över granskningen av
styrelsens räkenskaper och förvaltning.
§ 7 Extra medlemsmöte/årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte/medlemsmöte om man så finner påkallat. Medlemmar
kan också skriftligen begära det. Minst en femtedel av dessa måste då stå bakom begäran
om extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska vara skriftlig och sändas ut senast två veckor
före årsmötet. På extra årsmöte kan endast behandlas och beslutas i frågor som tagits upp i
den utsända kallelsen.
§ 8 Stadgeändring
Beslut om ändringar av föreningens stadgar ska fattas av två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. För ändringar av stadgarna krävs
minst två tredjedels majoritet bland de närvarande röstberättigade medlemmarna på mötet.
§ 9 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av Visingsö hembygdsförening ska fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten. För beslut om upplösning krävs att minst två tredjedelar av närvarande
röstberättigade medlemmarna ställer sig bakom ett sådant beslut
Vid upplösning av föreningen ska tillgångarna i form av byggnader, båtar, föremål, arkiv,
föreningens handlingar samt ekonomiska medel överlämnas till Jönköpings Läns
Hembygdsförbund. Gäller ej för tillgångar och föremål som skänkts till eller deponerats hos
föreningen med särskilda villkor eller avtal.

