Stadgar för föreningen Möckelsnäs Vänförening

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Möckelsnäs Vänförening. Föreningen har säte i Möckelsnäs, Diö.
§ 2 Form och ändamål
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens ändamål är att främja och utveckla verksamheten vid Möckelsnäs
Trädgård och Kulturcentrum.
§ 3 Medlemskap
Medlem i Föreningen är var och en som erlagt årsavgift. Även institutioner kan vara
medlemmar. I årsavgiften ingår medlemskap i Föreningen, medlemspublikationer och
program om Föreningens arrangemang. Styrelsemedlem och funktionär är befriad från
årsavgift.
Till hedersmedlem kan utses person som i hög grad verkat för Föreningen och dess
syfte.Hedersmedlem utses med minst tre fjärdedels majoritet av årsmötet efter
tillstyrkan av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och erhåller kostnadsfritt
samtliga Föreningens kommande publikationer.
Styrelsen äger rätt besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller eljest
uppenbarligen försvårar Föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem ska
beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för sådant beslut ska
protokollföras. Berörd medlem äger rätt att till årsmötet överklaga styrelsens beslut.
§ 4 Årsmöte och verksamhetsår
Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skickas via e-post
senast 1 månad innan mötet. Kallelse med postförsändelse görs endast då medlem
saknar e-post.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, med
överlappande mandatperioder. Vid fyllnadsval är mandattiden ett år.
Val av revisor.
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Av medlem framställt och skriftligt motiverat förslag som kommit till styrelsen
tillhanda senast den 1 januari

Föreningens verksamhetsår är samma som kalenderår.
§ 5 Styrelse
Styrelsen består av minst 3 och max. 5 ledamöter.
Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst 3 personer närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Firmatecknare utses av styrelsen.
§ 6 Räkenskaper
Räkenskapsåret är samma som kalenderår.
§ 7 Stadgeändring
Ändringar i dessa stadgar skall för att äga giltighet ha antagits med 2/3 majoritet vid två
på varandra följande föreningssammanträden, av vilka det ena skall vara ett årsmöte.
§ 8 Upplösning
Upplösning av Föreningen kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar skall tillfalla
Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum.

