
 1

 
 
 
 
 
 
Styrsö sockens hembygdsförenings stadgar 
 
Antagna vid sammanträde den 21 augusti 1965 – med tillägg och ändringar 1975, 1987, 1991, 
1994 och 2014. 
 
1. Föreningens ändamål: 
Styrsö Sockens Hembygdsförening har till ändamål att väcka intresse för och vårda hembygdens 
kultur och fornminnen, att arbeta för naturvård och även i andra avseenden verka för 
hembygdsvård. 
 
2. Medlemskap och avgifter: 
Medlemskap i föreningen bereds envar, som sympatiserar med föreningens syften. 
Medlemsavgifter fastställes av årsmötet (+1987). 
 
3. Styrelse: 
a. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex, högst aderton 
ledamöter, varav hälften ska utses ena året och hälften andra året – mandattiden skall vara två år. 
(+2014) 
b. Ordförande och övriga styrelseledamöter utses av årsmötet. Styrelsen sammanträder därefter 
och konstituerar sig. 
c. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
d. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
 
4. Sammanträden: 
a. Föreningen årsmöte hålles senast den 15 augusti varje år. 
b. Vid årsmöte skall förekomma: 
 1. Års- och revisionsberättelse 
 2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 3. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. 
 4. Val av två revisorer och en suppleant varje udda år. 
 5. Övriga ärenden 
c. Övriga föreningssammanträden hålles efter beslut av styrelsen eller anhållan av minst 7 av 
föreningens medlemmar hos styrelsen. 
d. Kallelse till föreningssammanträde meddelas minst en vecka i förväg på sätt som styrelsen 
finner lämpligt. 
e. Varje medlem äger en röst och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning genom 
fullmakt får ej förekomma. 
f. Det åligger sekreteraren att vid såväl styrelse- som föreningssammanträde föra protokoll. 
g. Ordföranden justerar protokollen med en därtill utsedd justeringsman. 
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5. Revision 
a. Två revisioner jämte en suppleant utses av årsmötet för att granska föreningens räkenskaper 
och förvaltning 
b. Före mars månads utgång erhåller revisorerna räkenskaperna. 
Före april månads utgång inlämnas revisionsberättelse till styrelsen. Räkenskapsår skall omfatta 
helt kalenderår (+1991) 
 
6. Stadgeändring: 
a. Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte, dock först sedan styrelsen avgett yttrande. För 
sådant beslut fordras tre fjärdedelar av alla angivna röster. 
b. Föreningens upplösning kan ske först efter beslut därom på två på varandra följande 
sammanträden med minst sex månaders mellanrum varav det en ett årsmöte. För beslut om 
föreningens upplösning fordras minst tre fjärdedels majoritet. Skulle föreningen upplösas, ska 
sedan alla skulder betalts eventuellt kvarstående medel och tillgångar, samlingar och övriga 
tillhörigheter överlämnas till offentlig institution, som kan garantera deras användning för det 
syfte för vilken föreningen stiftats. 


