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Stadgar antagna vid årsmötet 17 mars 2013
§ 1 Föreningen
Ekerö-Munsö Hembygdsförening är en ideell förening med verksamhet i
områdena Ekerö, Helgö, Kärsö och Munsö inom Ekerö kommun.
Organisationsnummer: 802403-5167.
Föreningen är en del av Hembygdsrörelsen i Sverige.
Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 2 Syfte
Föreningen har som syfte att främja hembygdens kultur och historia
samt verka för vården av natur, landskap och miljö. Föreningen ska ta
till vara bygdens kulturarv och göra det tillgängligt för nuvarande och
kommande generationer.
Föreningen ska vara engagerad i samhällsutvecklingen samt värna om
för hembygden angelägna frågor.
§ 3 Verksamhetsinriktning
Föreningen ska bedriva sin verksamhet genom
att löpande samla in, dokumentera och presentera intressanta föremål,
handlingar, händelser samt skeenden från såväl gången tid som
nutid.
att arkivera och presentera materialet i sådana former som gör det
lättgängligt och stimulerar till upplevelser och erfarenhetsutbyte.
att utnyttja teknik och nya media som öppnar möjligheter att brett nå
ut samt skapa engagemang kring hembygdsfrågor.
att erbjuda möten mellan människor i varierande former som kan
bidra till ökad kunskap om bygden.
att samarbeta med andra föreningar och organisationer som gör att
ytterligare dimensioner tillförs i verksamheten.
§ 4 Medlemskap
Föreningen står öppen för enskilda personer och för föreningar inom
Ekerö kommun, som ansluter sig till föreningens syfte. Enskild person
blir medlem genom att anmäla sitt intresse samt erlägga medlemsavgift.
Medlemskap för föreningar (juridiska personer) beviljas av styrelsen.
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgifter för nästföljande verksamhetsår.
Person, som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen
utnämnas till hedersmedlem i föreningen.
§ 5 Organisation
Föreningens organ är årsmöte och medlemsmöten, styrelse, revisorer
samt valberedning.
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår, dvs tiden mellan 1 januari
och 31 december.
§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Kallelse ska på lämpligt sätt delges medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Följande ärenden ska behandlas/förekomma vid årsmötet:
1.
Mötets öppnande
2.
Fastställande av dagordning
3.
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4.
Val av ordförande och sekreterare vid mötet
5.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6.
Röstlängd upprättas och fastställs
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8.
Revisionsberättelse
9.
Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
10.
Styrelsens rapporter och förslag, verksamhetsplan för
kommande året
11.
Motioner och förslag från medlemmarna
12.
Budget och avgifter/ersättningar
13.
Valärenden
14.
Övriga frågor
15.
Mötets avslutande

Varje medlem har en röst. Röstning kan ej ske med fullmakt.
Motion till ordinarie årsmöte angående föreningens verksamhet kan
väckas av varje medlem och ska vara styrelsen tillhand före januari
månads utgång.
Styrelsen kan när den finner det lämpligt med hänsyn till föreningens
intressen kalla till extra årsmöte eller medlemsmöte.
Vid årsmöte eller medlemsmöte ska endast frågor som upptagits i
kallelse/dagordning behandlas.
§ 7 Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående
av elva ledamöter - ordförande jämte tio övriga ledamöter. Styrelsen
utses av årsmötet, där ordförande väljs för en tid av ett år, medan övriga
ledamöter väljs för två år med växelvis val av 5 ledamöter/år.
Styrelsens sammansättning ska spegla föreningens geografiska verksamhetsområden samt variation i verksamhetsinriktning.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Föreningen
tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen därtill bemyndigar.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av
minst tre ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 6 ledamöter är närvarande.
Styrelsen beslutar med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst utom i valärenden, där lottdragning får avgöra.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska protokoll föras.
Det åligger styrelsen:
a tt organisera verksamheten, förbereda medlemsmöten och verkställa
fattade beslut
a tt förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena
a tt inom en månad från verksamhets/räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna årsredovisning samt relevanta handlingar
a tt till årsmötet redovisa genomförd verksamhet samt framlägga
förslag till verksamhetsplan och årsbudget
a tt i övrigt arbeta i enlighet med dessa stadgar

§ 8 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser
årsmötet två revisorer jämte en suppleant med en mandattid på ett år.

§ 9 Valberedning
Valberedning utgörs av två personer jämte en suppleant, som på ett år
väljs av årsmötet.
§ 10 Uteslutning av medlem
Medlem, som åsidosätter Ekerö-Munsö Hembygdsförenings ändamål
och syfte eller uppträder så att föreningen riskerar att skadas, kan av
styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande förutsätter att berörd medlem
givits tillfälle att yttra sig i ärendet.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. För ändring krävs
två tredjedelars majoritet.
§ 12 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av
minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar disponeras så att föreningens
syfte/ändamål även fortsättningsvis kan förverkligas och att föreningens
insamlade och förvaltade material, dokument o.dyl. på ett betryggande
sätt tas tillvara.

