Stadgar för Undersviks hembygdsförening
§1
Föreningens verksamhetsområde är Undersviks socken enligt den gamla sockenindelningen.
Föreningen har till uppgift att vårda och utveckla bygdens kulturarv, att vidmakthålla och
sprida kunskap om bygdens historia och att stimulera till ökat engagemang för hembygden.
§2
Föreningen ska vara ansluten till Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.
§3
Medlem i föreningen är var och en som anmält sig och betalat den årsavgift, som årsmötet
fastställer.
§4
Person, som på ett betydande och framgångsrikt sätt verkat för föreningens syften, kan av
årsmötet väljas till hedersledamot.
§5
Föreningen sammanträder till årsmöte varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte sker genom tillkännagivande via styrelsens försorg genom forum som är
tillgängligt för medlemmarna. Den ska vara kungjord senast tio dagar före mötet.
Vid behov kan styrelsen kalla till extra föreningsmöte. Kallelse till extra föreningsmöte ska
ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte.
§6
Årsmötet ska behandla följande ärenden
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Mötets behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Föreläggande och godkännande av verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning
8. Föreläggande av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret
10. Presentation av budget för verksamhetsåret
11. Fastställande av årsavgift
12. Val av ordförande och styrelseledamöter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga till årsmötet inkomna frågor
16. Årsmötets avslutande

§7
Styrelsen ska bestå av fem till åtta ledamöter, valda för ett år i taget. Styrelsen ska leda
föreningens verksamhet och är ansvarig för föreningens medel och egendom. Styrelsen
fattar beslut med enkel majoritet, dock med stöd av minst av tre ledamöter. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.

§8
Revisorerna ska vara två ordinarie och en suppleant. De väljs för ett år i taget.
Valberedningen ska bestå av en till tre ledamöter och väljs för ett år i taget.
§9
Styrelsen utser en sekreterare att skriva protokoll från styrelsens möten och en kassör att
sköta föreningens räkenskaper.
Räkenskaperna ska, tillsammans med styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse vara
revisorerna tillhanda för granskning i god tid före årsmötet.
§10
För ändring av föreningens stadgar och för försäljning av lös egendom krävs beslut vid
föreningsmöte med två tredjedels majoritet av vid mötet närvarande föreningsmedlemmar.
Vid försäljning av fast egendom och för upplösning av föreningen krävs beslut vid två på
varandra följande föreningsmöten med två tredjedels majoritet av vid föreningsmötet
närvarande föreningsmedlemmar.
För beslut i alla övriga frågor gäller enkel majoritet.
§11
Om beslut fattas att föreningen ska upphöra, ska föreningens tillgångar fördelas enligt
föreningsmötets beslut. En riktlinje ska därvid vara att kulturarvet i görligaste mån ska
bevaras.
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