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Sandarne Kultur och Historiska Förening – KULT
STADGAR FÖR FÖRENINGEN

§1

FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen Sandarne Kultur och Historiska Förening- KULT, har till
ändamål att sprida kunskap om Sandarnes historia och kultur, förr, nu
och i framtiden

§2

VERKSAMHET
Föreningen verkar för sitt ändamål: genom att själv eller tillsammans
med andra
- dokumentera bygdens historia
- att främja det lokala kulturlivet och verka för dess utveckling
- utställningar och annan kulturell verksamhet

§3

MEDLEMMAR
Medlem i föreningen blir envar, fysisk eller juridisk person, som vill
verka för och stödja föreningens ändamål och som erlagt av årsmötet,
fastställd avgift.
Styrelsen kan kalla sådan person till hedersledamot, som gjort
förtjänstfulla insatser på föreningens verksamhetsområden.

Utträde

medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen
anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan
efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning

En medlem som motverkar föreningens syfte,
skadar föreningens intressen eller gör sig skyldig till sådant klandervärt
handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess
anseende äventyras kan uteslutas på förslag av styrelsen på ett ordinarie
eller extra föreningsmöte. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelse till föreningsmöte skall framgå att ett uteslutningsärende
skall behandlas.
Medlem som skall uteslutas skall kallas skriftligen till mötet.
Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering för
uteslutningen.
Medlem som uteslutits av föreningsmöte, kan på begäran få frågan
prövad av nästkommande årsmöte.
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§4

FÖRENINGENS SAMMANKOMSTER
Föreningen håller halvårsmöte under november månad. Vid
halvårsmötet skall följande frågor behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

val av ordförande alt kassör, två år
val av övriga ledamöter, två år
val av ersättare, två år
val av två revisorer jämte två ersättare, två år
val av valberedning, ett år
fastställande av verksamhetsplan för kommande år
fastställande av budget för kommande år

h)

fastställande av årsavgift(er)

Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång mötesåret.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen kallar till sådant eller minst en
tiondel av medlemmarna påkallar ett urtima möte.
Sådan begäran skall vara skriftlig och ange den eller de frågor som
önskas behandlade.
Kallelse till medlemsmöte jämte möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdagen.
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

§5

a)
b)
c)

val av ordförande och sekreterare för mötet
val av två justeringsmän, tillika rösträknare
fråga om kallelse till mötet utsänts i behörig tid

d)
e)
f)
g)
h)

styrelsens verksamhetsberättelse
revisorernas rapport
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
motioner
övriga frågor

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
skall vara skriftliga och tillställas föreningens styrelse senast
en månad före ordinarie föreningsmöte.

§6

VID FÖRENINGSMÖTE
får beslut endast fattas i fråga som upptagits i kallelsen.
Alla val sker öppet, såvida inte någon föreningsmedlem begär annat.
Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall som avses i § 3, § 11
och § 12.
Resulterar omröstning i lika röstetal, gäller ordförandens mening.
Vid lika röstetal vid val fäller lotten utslaget.
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§7

BOKFÖRINGSÅR
Föreningens bokföring och verksamhet redovisas per kalenderår.
Ordföranden och kassören tecknar tillsammans föreningens firma.

§8

STYRELSE
Föreningens styrelse skall vara sammansatt så att dess ledamöter speglar
olika aspekter av föreningens verksamhet.
Den består av ordförande, kassör och tre ledamöter jämte två er-sättare
och väljs på två år.
Mandattiden skall bestämmas så, att halva antalet styrelse-ledamöter
ställer sina platser till förfogande varje år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen
tillsätter vid behov arbetsutskott, kommittéer eller andra organ som
påkallas av dess arbete.
Till dessa organ kan ledamot med särskild kompetens adjungeras, då så
erfordras.

§9

STYRELSEN ÅLIGGER
att handha föreningens verksamhet i överensstämmelse med
föreningens ändamål och föreningsmötets beslut samt att svara för
föreningens ekonomi.
Styrelsen avger å föreningens vägnar yttranden och remissvar.
Styrelsen skall till revisorerna varje år före mars månads utgång
överlämna årsberättelse med balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna året samt övriga för revisionen nödvändiga
handlingar.

§ 10

KALLELSE
till styrelsesammanträde skall jämte möteshandlingar vara ledamöterna
tillhanda senast en vecka före sammanträdesdagen.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
För beslut krävs att ett ställningstagande stöds av minst hälften av de
närvarande ledamöterna.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

3

4

§ 11

STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas :
- på ordinarie årsmöte.
Därvid krävs minst två tredjedelars majoritet.
- eller på två föreningsmöten, minst fyra veckor mellan, där räcker
enkel majoritet.

§ 12

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten.
Vid vardera tillfället krävs minst tre fjärdedelars majoritet.
Föreningens tillgångar, såväl pengar som samlingar skall tillfalla i första
hand Söderhamns museiförening, i andra hand Länsmuseet i Gävle.
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