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Stadgar Föreningen Särö Kulturarvs Vänner

§1
Föreningen Särö Kulturarvs Vänner är en ideell förening verksam i Särö, Släps socken,
Halland.
Föreningens ändamål är att stödja Stiftelsen Särö Kulturarv i dess verksamhet
att främja bevarande, vårda och levandegöra Särö kulturarv
att främja forskning med anknytning till Särö
att främja kulturminnesvård i Släps socken.

§2
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer, familjer, sammanslutningar och
företag. Medlem erlägger årsavgift eller för ständig medlem engångsavgift till det belopp
som fastställs vid årsmöte.

§3
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§4
Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) skall äga rum före maj månads utgång.
Extra föreningssammanträde skall äga rum när styrelsen eller minst 1/10 del av föreningens
registrerade medlemmar så finner erforderligt.
Kallelse till föreningssammanträde skall ske genom anslag på fem för Säröborna välbesökta
platser senast två veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla föredragningslista.
Vid föreningssammanträden skall protokoll föras, vilka skall justeras av mötesordförande
och två protokollsjusterare Alla beslut utom de i § 8 nämnda fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör. Val skall ske med sluten
omröstning då så begäres.
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall
behandlas på ordinarie föreningssammanträde skall vara styrelsen tillhanda senast under
mars månad.
Röstning genom fullmakt eller per post är inte tillåten.
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§5
Vid ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet.
2. Godkännande av kallelseförfarandet
3. Fastställande av föredragningslista
4. Styrelsens årsberättelse
5. Revisionsberättelse samt fastställande av räkenskaperna
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Val av revisorer (1-2)
10 Val av valberedning (2-3)
11 Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
12 Framställningar från styrelsen
13 Motion från medlem
14 Övriga frågor
§6
Föreningens styrelse skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Årsmötet utser
ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
Ledamot väljes för en tid av tre (3) år. Styrelsen bestämmer hur föreningens firma skall
tecknas.
Kallelse till styrelsemöte skall ske minst en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då
samtliga ledamöter kallats och minst hälften av ledamöterna infunnit sig.
§7
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor utsedd av årsmötet.
Revisor väljs för ett år i taget.
Årsberättelse och räkenskaper skall lämnas till revisorn senast fyra veckor före ordinarie
årsmöte. Revisionsberättelsen skall lämnas senast en vecka före årsmötet.
§8
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning föreningen skall fattas vid ett
ordinarie årsmöte jämte ett därpå följande föreningssammanträde.
För giltighet krävs att det vid båda sammanträdena biträdes av två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna.
Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Stiftelsen Särö Kulturarv med full
äganderätt.
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