Stadgar för Bondkyrko Hembygdsförening Stabygården, Uppsala

§ 1. Hembygdsföreningens ändamål
Föreningen, som är en allmännyttig ideell förening, har till ändamål att väcka, stärka och
fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden och dess natur och kultur.

§ 2. Arbetsplan och verksamhet
Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:
att bevara hus, kulturlandskap och natur som har betydelse i dess omgivning.
att göra dessa miljöer till mötesplatser för så många människor som möjligt.
att på olika sätt förmedla kunskap om dessa miljöers människor, historia och natur.
Föreningen ordnar därvid också möten och föredrag som behandlar dessa frågor.
I samband med dessa möten lämnas kontinuerligt information om föreningens verksamhet.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar, som har intresse för dess verksamhet och
erlägger fastställd avgift. Personer, som genom värdefulla gåvor gagnat föreningens verksamhet eller på annat sätt gjort sig förtjänta därav, kan av årsmötet utses till hedersmedlemmar. Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan anslutas som stödjande medlem.

§ 4. Avgifter
Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.
Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet.
Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 5. Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan
årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.
Styrelsen ska bestå av ordförande och högst sex ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av
ett år, övriga för en tid av två år, med val av hälften varje år. För ledamöterna väljs högst
fyra suppleanter för en tid av två år, med val av hälften varje år.
För granskning av föreningens verksamhet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa, för en tid av två år, med val av hälften varje år.

§ 6. Årsmöte
Föreningen ska hålla årsmöte senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
Alla val och röstningar sker öppet, men – om så begärs – skall vid personval sluten omröstning ske. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej
vid personval, då lotten avgör.
Kallelse till årsmöte sker i föreningens programblad, i annons, eller på föreningens hemsida
senast fyra veckor före mötet.
Medlem som så begär ska före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsända.
Frågor av större betydelse, som medlem önskar få behandlade på årsmötet, ska till styrelsen
inlämnas skriftligt senast fyra veckor före årsmötet. Fråga utöver de som återfinns på det av
styrelsen upprättade förslaget till dagordning kan framläggas direkt vid sammanträdet för
behandling. Beslut får ej fattas i sådana frågor.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av styrelseledamöter för två år
14. Val av styrelsesuppleanter för två år
15. Val av revisor och revisorsuppleant för två år
16. Val av valberedning för två år
17. Ärenden som framlagts av eller inkommit till styrelsen
18. Fastställande av avgifter till föreningen
19. Information om kommande verksamhet
20. Övriga frågor

§ 7. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget eller
när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst fyra veckor före mötet.
Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställs medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 8. Hembygdsföreningens styrelse
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och
årsmötets beslut.
Föreningens styrelse ska utarbeta och antaga verksamhetsplan och budget.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer, vars kunskaper verksamheten kan behöva.
Föreningens styrelse kan inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsemöte ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande
utslagsröst.
Vid styrelsemöte ska föras protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
Styrelsen beslutar om firmateckning och fastställer attestordning.
Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio
och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig för. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 9. Räkenskaper och revision
Styrelsen ska senast den 1 mars till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast 14
dagar före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av
ansvarsfrihet.

§10. Förvärv och försäljning av fast egendom
Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter,
köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

§11. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens årsmöte eller av ett extra inkallat årsmöte.
Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§12. Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt
sådant förslag och att detta förslag behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varav
det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera mötet ska minst tre fjärdedelar av de
röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat
protokoll från det första årsmötet föreligger.
Är föreningens upplösning beslutad, ska dess medlemmar bestämma hur det ska förfaras
med föreningens egendom, såväl fast som lös, dock ska denna i första hand hembjudas till
annan kulturvårdande institution.

Dessa stadgar antogs enhälligt vid ordinarie årsmöte den 10 mars 2010.
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