Förslag till nya stadgar
STADGAR
FÖR
JUGANSBO
BYGDEGÅRDSFÖRENING
Dessa revidera stadgar är
föreslagna vid årsmötet 22 mars 2015
Dessa revidera stadgar är
antagna vid årsmötet 25 mars 2012
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar
antagna vid årsmötet
den 24 mars 2002.
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar
av den 3 oktober 1957
och som reviderades den 26 mars 1995.
§1

Föreningens ändamål
Jugansbo bygdegårdsförening u.p.a har till ändamål att äga och uthyra Jugansbo
bygdegård till enskilda och till föreningar efter styrelsens medgivande. Hyrans
storlek fastställs av årsmötet. Vidare ska föreningen stödja ungdomsverksamheten
i bygden.
Det åligger styrelsen att ombesörja så att nödvändigt underhåll utföres på
fastigheten
§2
Medlemsskap
Medlemsskap erhålles när den årliga medlemsavgiften erlagts. Årsavgiften
fastställes på årsmötet
§3
Styrelse
Föreningens styrelse består av sju ledamöter, samt minst tre suppleanter.
Styrelsens ledamöter avgår växelvis tre och tre vartannat år. Ordförande väljs av
årsmötet på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig om fyra
ledamöter är närvarande och att alla är kallade till mötet.
Styrelsen väljer själva funktionärer som:
vice ordförande
kassör
sekreterare
vice sekreterare
informationsansvarig
Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör var för sig. Styrelsen
ansvarar för föreningens ekonomi och lokaler.
§4
Revision

För granskning av verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer som
växelvis avgår. Årsmötet utser dessa samt en suppleant på ett år. Revisionen skall
ta ställning till föreningens verksamhet som löper från
1 januari - 31 december samma år. Revisorerna skall förelägga årsmötet en
revisionsberättelse och föreslå till årsmötet om styrelsens ansvarsfrihet.
§5
Sammanträden
Styrelsen sammanträder när det erfordras. Det ska vara minst fyra möten per år
och därefter om det erfordras. Det skall hållas ett årsmöte till vilket medlemmar
kallas.
§6
Årsmötet
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång och skall utlysas 14 dagar före.
Handlingarna till årsmötet skall finnas tillgängliga en vecka före årsmötet.
Följande punkter skall behandlas vid årsmötet.
1. Val av årsmötesprecidium
a. ordförande
b. sekreterare
c. två protokollsjusterare/rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Styrelsens årsberättelse
4. Förvaltningsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande, mandatperiod 2 år
8. Val av styrelse, samt suppleanter, mandatperiod 2 år
9. Val av revisorer, samt suppleanter, mandatperiod 2 år
10. Behandla inkomna motioner och förslag
§7
Allmänna bestämmelser
Ändring av stadgarna göres på årsmötet. och fordrar ¾ majoritet av närvarande.
Upplöses föreningen skall tillgångarna fördelas till välgörande ändamål som
fastställes av föreningsmöte eller årsmöte.
Fastigheten återgår till kommunens ägo enligt särskilt upprättat gåvobrev.
Upplösning av föreningen kan endast ske på av varandra två föreningsmöten varav
det ena skall vara årsmöte och fordrar ¾ majoritet av de närvarande.
§8
Ekonomi
Ett målkapital på 150 000:- kr skall finnas i den ekonomiska redovisningen som
inte får underskridas utan godkännande av medlemsmöte/årsmöte. Styrelsen skall
kalla till möte om situationen kan uppkomma om risk för att målkapitalet
underskrids. Regler för detta möte gäller samma som för utlysande av årsmöte.

