STADGAR
Antagna vid årsmöte den 26 maj 1991 och vid extra föreningsmöte den 20 november 1991. Ändrade den 18 april och den 14 november
1999 samt den 18 december 2007. Tidigare stadgar antogs vid årsmöten 1979 och 1980 – ändrades 1988 och 1989. De ersatte i sin
tur föreningens första stadgar från 1947.
§1

Österåkers hembygds- och fornminnesförening har till ändamål att väcka och bevara intresset för
hembygdens skönhetsvärden, att skydda dess natur och kultur samt att verka för att bygdens
minnesmärken och övriga kulturvärden aktas och bevaras.

Ändamål

Föreningen skall vara opolitisk och den skall verka inom Österåkers kommun.
Föreningen skall verka för sitt syfte genom att

§2

•

som gåva eller köp förvärva – eller i deposition mottaga – hus, egendom, husgeråd, redskap,
fotografier, handlingar, litteratur m m som ger information om skilda tiders liv och sedvänjor inom
orten

•

tillse att hus som föreningen disponerar används på ett sätt som överensstämmer med föreningens ändamål

•

genom bilder, skrifter, museiverksamhet och på andra sätt visa hur människor levt och lever
under skilda tider i Österåker

•

anordna studieverksamhet, exkursioner, föredrag och liknande aktiviteter för att öka kunskapen
om hembygden

•

anordna fester och andra aktiviteter för att bevara traditioner i bygden

•

granska och vid behov kritisera myndigheters verksamhet

•

samarbeta med myndigheter, institutioner och föreningar i bygden som har liknande ändamål

Medlemskap är öppet för alla och erhålles genom inbetalande av medlemsavgift.

Medlemskap

På förslag av styrelsen kan årsmötet till hedersmedlem kalla person, som på ett verksamt sätt främjat
föreningens syfte. Hedersmedlem som varit föreningens ordförande kan på styrelsens förslag kallas
till hedersordförande. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§3

Föreningen skall årligen hålla två ordinarie medlemsmöten varav det första, årsmötet, senast den 31
maj och det andra, höstmötet, senast den 30 november.

Medlemsmöte

Varje medlemsmöte skall inledas med följande ärenden:
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två personer som tillsammans med ordföranden skall justera mötesprotokollet
d) Godkännande av dagordning
e) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen och tillställes varje medlem minst 14 dagar i förväg.
Vid medlemsmöte får beslut fattas bara i ärenden som meddelats i kallelsen.
Vid medlemsmöte har varje närvarande medlem en röst. Val förrättas med slutna sedlar om någon
medlem så yrkar – annars görs alla omröstningar öppet. Val som utfaller med lika röstetal avgörs
genom lottning. I övriga omröstningar med lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
§4

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
b) Föredragning av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
c) Fastställande av resultat- och balansräkning
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
e) Val av valberedning varav en sammankallande

§5

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Beslut om verksamhetsplan, organisation och budget för kommande verksamhetsår
b) Val av ordförande (de år mandatperioden utgår)
c) Val av styrelseledamöter och suppleanter
d) Val av en revisor och en revisorssuppleant
Mandatperioden för dem som valts på höstmötet börjar vid nästkommande årsskifte.

§6

Extra medlemsmöte skall hållas
• då styrelsen fattar beslut därom
• då revisorerna begär det
• då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det

§7

Motion som en enskild medlem ingivit före den 1 mars skall av styrelsen med eget yttrande föredras
på årsmötet samma år. Motion som en enskild medlem ingivit före den 1 september skall av styrelsen med eget yttrande föredras på höstmötet samma år.

Motioner

§8

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Verksamhetsår

§9

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter inklusive ordföranden samt sju suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsens ledamöter väljs för en
tid av två år och skall avgå växelvis – fyra respektive tre – vartannat år. Styrelsen är beslutsför då
minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande. Hedersordförande som deltar i styrelsens
sammanträden har därvid yttrande- och förslagsrätt.

Styrelse

§ 10

Ordföranden skall:
a) leda föreningens verksamhet
b) sammankalla styrelsen
c) leda styrelsens sammanträden
d) justera styrelsens protokoll
Vid förfall för ordföranden skall vice ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 11

Sekreteraren skall:
a) förestå föreningens expedition
b) utfärda kallelser till föreningens medlemsmöten
c) vara föredragande i styrelsen
d) föra protokoll vid styrelsesammanträden
e) upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse
f) svara för föreningens arkiv

§ 12

Kassören skall:
a) svara för föreningens penningmedel och värdehandlingar
b) svara för föreningens bokföring
c) upprätta förslag till budget och förslag till resultat- och balansräkning
d) svara för föreningens medlemsmatrikel

§ 13

Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. Varje år väljs en revisor och en revisorssuppleant. Mandattiden omfattar två kalenderår och avslutas vid därpå följande årsmöte, om inte
annorlunda beslutas.

Revision

Årligen före februari månads utgång skall styrelsen för granskning ha överlämnat protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Revisorerna skall avge en revisionsberättelse som innehåller yttrande i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 14

Valberedningen skall bestå av minst tre personer. Den skall bereda förekommande val på medlemsmöten och vara styrelsen behjälplig i organisationen av grupper, kommittéer och liknande.

Valberedning

§ 15

Beslut om förvärv eller avyttring av fastighet fattas av medlemsmöte och skall därvid för att vara
gällande biträdas av minst 2/3 av de röstande.

Fastigheter

§ 16

Beslut om ändring av dessa stadgar liksom beslut om föreningens upplösning är ej giltigt med mindre
än att sådant beslut fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie medlemsmöte, och minst 2/3 av de röstande vid varje möte biträder förslag härom.

Ändring av stadgar

§ 17

Om upplösning och likvidation av föreningen har beslutats skall vad som av föreningens tillgångar
återstår – efter gäldande av alla skulder och förbindelser – tillfalla någon organisation eller institution
inom Österåkers kommun.

Likvidation

