Bevara Kvarnen
Stadgar fastställda 201X-XX-XX
§1

Föreningen
Bevara kvarnen är en poli.skt och religiöst obunden kulturell ideell förening, med säte i
Höörs kommun.

§2

Ändamål
Bevara Kvarnen har som uppgi> a? verka för a? den gamla kvarnbyggnaden från 1800talets mi? vid järnvägssta.onen bevaras och a? den kommer .ll god användning och
görs .llgänglig för allmänheten. Föreningen skall verka för a? .llvarata och sprida
kännedom om byggnadens kulturhistoriska värde.

§3

Medlemskap
Medlemskap erhålls och bibehålls genom a? betala den årliga medlemsavgi>en. Betald
medlemsavgi> beräIgar medlemsskap för innevarande verksamhetsår. Föreningen är
öppen för alla, även icke Höörsbor. Årsavgi>en för nästkommande verksamhetsår
fastställs vid föreningens årsmöte.

§4

Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med en ordförande och minst fyra
övriga ledamöter samt minst två suppleanter. Suppleanterna har samma närvaroy?rande- och rösträ? som de övriga ledamöterna.
Styrelsens ordförande och kassör utses av årsmötet. Övriga styrelseuppdrag utser
styrelsen själva på kons.tuerande möte.
Ordförande och suppleanter väljs på e? år, övriga styrelseledamöter på två år. Dock
väljs första gången häl>en av styrelseledamöterna på e? år för a? fortsä?ningsvis få
kon.nuitet i styrelsearbetet genom a? inte alla ledamöter avgår sam.digt. Likaså väljs
vid fyllnadsval e>er ledamot som avgår i för.d ersä?aren på e? år.

§5

Föreningens ﬁrma
Föreningens ﬁrma tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

§6

Revision
Kassören skall lämna räkenskaperna för föregående år .ll revisorerna senast två veckor
före årsmötet. Årsmötet väljer två revisorer och en suppleant för pågående år.

§7

Valberedning
Valberedningen består av tre medlemmar, varav en sammankallande, som väljs av
årsmötet. Den har .ll uppgi> a? föreslå kandidater .ll ordförandeposten och kassör,
övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och en suppleant .ll dessa.

§8

Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder e>er kallelse av ordföranden eller då minst tre övriga
ledamöter/suppleanter så begär. För a? beslut skall fa?as måste minst tre ledamöter/
suppleanter vara närvarande.
Styrelsens beslut fa?as med enkel majoritet; vid lika röstetal avgör ordföranden.
Vid styrelsesammanträde förs protokoll som skall justeras av ordföranden och en
y?erligare ledamot/suppleant.

§9

Räkenskapsår/Verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår .llika verksamhetsår är kalenderår. Styrelsen skall skriva en
berä?else över verksamheten under det gångna räkenskapsåret.

§11 Årsmöte/extra medlemsmöte
Årsmötet skall hållas innan februari månads utgång.
Extra medlemsmöte hålls på begäran av styrelsen eller revisorerna. Vid extra
medlemsmöte behandlas endast i kallelsen upptagna ärenden.
Kallelse .ll årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom utskick .ll medlemmarna
senast två veckor före mötet.
Vid årsmöte och extra medlemsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning
via ombud är inte .llåten.
Protokoll skall justeras av mötesordförande och två för mötet utsedda justerare.
§12 Ärenden på årsmöte
Vid årsmöte skall minst följande ärenden behandlas:
1. Öppnande.
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för
mötet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fastställande av fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Godkännande av verksamhetsberä?else.
8. Godkännande av revisionsberä?else.
9. Styrelsens ansvarsfrihet.
10. Fastställande av bugdget.
11. Fastställande av medlemsavgi>.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
13. Val av ordförande.
14. Val av kassör.
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Val av revisorer och revisorsersä?are.
17. Val av valberedning.
18. Behandling av mo.oner och proposi.oner
19. Övriga frågor, anmälning av ärenden och förslag
20. Avslutande.
§13 Handlingar Rll årsmöte
Mo.oner .ll årsmöte skall vara styrelsen .ll handa minst två veckor innan mötet.
§14 Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande
medlemsmöten, varav minst e? ordinarie årsmöte.
§15 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten,
varav minst e? ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla
föreskri> om hur föreningens .llgångar skall användas. I händelse av upplösning
.llfaller föreningens .llgångar Frosta Härads Hembygdsförening.

