STADGAR
För
Hjortnäs Kamratförening

§1
Hjortnäs Kamratf6rening har följande ändamål för sin verksamhet:
- att främja trivsel, kamratskap och sammanhållning inom Hjortnäs och Sunnanängs byar.
- ~tt bedriva underhållning genom dansverksamhet,samt
- att bedriva annan verksamhet som är till allmän nytta för byborna.
§2
Föreningen har aktiva och stödjande medlemmar. Stödjande medlem äger endast f6rslagsrätt
vid f6reningens möten.
Envar får bli stödjande medlem. För aktivt medlemskap krävs att vederbörande har fyllt 16 år
och är folkbokf6rd samt åretruntboende i Hjortnäs eller Sunnanäng. För uppdrag i styrelsen
krävs dock att vederbörande fyllt 18 år.
Styrelsen skall f6ra medlemsmatrikel över alla medlemmar. Matrikeln är tillika röstlängd.
Föreligger särskilda skäl rar årsmötet på styrelsens förslag såsom aktiv medlem anta den som
avflyttat från byarna.
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som avsiktligt skadar föreningen. Styrelsen äger vidare
rätt att avföra medlem som antagits med stöd av fjärde stycket från aktuellt medlemskap när
detta är påkallat.
För att kunna antagas som medlem, aktiv eller stödjande, skall skriftlig ansökan göras till
styrelsen.
§3
Föreninge!lleds aven styrelse med minst fem och högst nio ledamöter samt minst två och
högst fem suppleanter. Av dessa får högst en ledamot och högst en suppleant vara
medlemmar som antagits med stöd av 2§ fjärde stycket.
Ordf6rande välj s vid ordinarie årsmöte f6r en tid av ett år. Styrelseledamöter och suppleanter
väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Två revisorer och två revisorsuppleanter väljs
vid ordinarie årsmöte f6r en tid av ett år.
Föreningens firma tecknas av ordf6rande och kassör var f6r sig.
§4
Föreståndarna f6r de olika enheterna vid dansbanan väljs f6r en tid av ett år.
Valberedningen bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, väljs f6r en tid av ett
år.

§5
Räkenskaps- och verksamhetsåret omfattar kalenderåret.
Styrelsen skall senast 15 mars påföljande år till revisorerna överlämna de handlingar dessa
anser sig behöva för att granska styrelsens förvaltning.
Revisorerna ska granska handlingarna och senast 15 dagar före årsmötet till styrelsen
överlämna revisionsberättelse.
Årsmöte hålls senast 30 april. Halvårsmöte hålls senast 31 oktober verksamhetsåret. Där fattas
beslut om nästkommande års verksamhet.
Kållelse till dessa möten sker genom anslag på byarnas större anslagstavlor och på hemsidan.
§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande vid behov.
Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde då minst två av styrelseledamöterna kräver
detta.
.
Styrelsen är beslutsfor då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordtorande utslagsröst.
§7
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet och att tillsammans med
mötesordförandenjustera dagens protokoll.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Verksamhetsberätte1se.
8. Balans och resultaträkning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet fOr den tid revisionen omfattar.
12. Fråga om disposition av årets resultat.
13. Fråga om budget for innevarande verksamhetsår enligt halvårsmötets beslut.
14. Fastställande av arvoden för innevarande verksamhetsår.
15. Val av styrelse och revisorer enligt §3 andra stycket.
16. Val av föreståndare vid dansbanan enligt § 4.
17. Val av valberedning enligt § 4..
18. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat.(Förslag till styrelsen skall
vara denna tillhanda senast l mars årsmötesåret.
19. Delgivning av års och halvårsmötesprotokoll.
20. Övriga frågor.

§8
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet utom i följande frågor:
•

Ändring av stadgarna

•
•
•

Försäljning och inteckning av föreningen tillhörig fast egendom
Fråga om upptagande av lån
Fråga om upplösande av foreningen

I dessa fall skall beslut fattas vid två på varandra foljande möten varav det ena skall vara
ordinarie årsmöte. Beslut skall fatlas med två tredjedelsmajoritet. Om mötet har beslutat enl
sista stycket i §8 skall kvarvarande tillgångar användas enligt § l sista meningen.
Vid foreningens möten vid lika röstetal har ordforande utslagsröst.
Röstning genom fullmakt kan ske. Aktiv medlem får endast foreträda en annan aktiv medlem.
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte och extra årsmöte med Hjortnäs
Karnratforening den 10 april 2014 och den 7 maj 2014.
Hj ortnäs 2'014-04-10
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Rigmor Löwenborg, justeringsian

Mika Tägtström, justeringsman
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