
STADGAR 

För 

Torsö Hembygdsförening 

 

§1 Syfte.  

Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygden, sprida kännedom 
om bygdens historia samt medverka till att föremål och byggnader som belyser 
bygdens folkliv och odlingshistoria bevaras. Föreningen vill slå vakt om 
landskapsvården genom att stimulera sina medlemmar att var på sin ort verka 
för skydd och bevarande av naturföremål eller naturområden som är 
karaktäristiska inslag i landskapsbilden. 

 

§2 Verksamhet.  

Sitt syfte vill föreningen främja dels genom att som gåva, deposition eller köp 
förvärva egendom, husgeråd, redskap, handlingar, fotografier, litteratur m.m. 
som åskådliggör skilda tiders liv och sedvänjor inom bygden, dels genom att 
med föredrag, skrivna alster m.m. göra hembygdsforskning och 
hembygdskunskap levande. 

 

§3 Medlemmar.  

Var och en som har intresse för dessa uppgifter kan bli medlem i föreningen. 
Medlemsavgiften bestämmes vid årsmötet. På förslag av styrelsen kan 
årsmötet till hedersledamot kalla person, som på ett verksamt sätt främjat 
bygdens eller föreningens intressen. Medlem äger vid allmän sammankomst 
en röst, ordföranden vid lika röstetal dessutom utslagsröst. Omröstning och 
val skall ske öppet om ej annat yrkas. 

 

§4 Styrelse.  

Föreningens styrelse skall bestå av sju personer, samt dessutom tre 
suppleanter. 4 st. från styrelsen väljes på 2 år och 3 st. på 1 år. Föreningen 
utser ordförande. Övriga funktionärer utses inom styrelsen. Föreningen utser 
också två revisorer och två revisorssuppleanter. Inom sig eller utom sig kan 
styrelsen utse samlingsvårdare, samt ett erforderligt antal byombud som i 
skilda delar av socknen speciellt verkar för föreningens syften. 



§5 Årsmöte.  

Årsmöte skall hållas senast den 30/4 varje år. Därvid förekommer följande 
ärenden: 

1. Val av årsmötets ordförande och sekreterare. 
2. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll. 
3. Styrelsens berättelse. 
4. Revisorernas berättelse. 
5. Fråga om ansvarsfrihet. 
6. Styrelseval. 
7. Val av revisorer. 
8. Övriga ärenden. 

Extra föreningssammanträde hålles enligt beslut av styrelsen eller då minst tio 
medlemmar fordrar det, med angivande av skälet. 

 

§6 Befogenheter.  

Styrelsen äger att representera föreningen och handla å dess vägnar samt utan 
föreningens hörande förvärva museiföremål. Föreningens beslut fodras dock i 
frågor av större vikt, såsom köp av fastighet, byggande av hus eller 
förvärvande av föremål av högre värde än föreningens tillgängliga kontanta 
medel uppgå till. 

 

§7 Stadgar m.m.  

Ändring av stadgarna skall beslutas av två på varandra följande 
föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Beslut om föreningens 
upplösning och överlämnandet av dess samlingar och tillgångar skall fattas i 
samma ordning som är bestämt om ändring i föreningens stadgar. 

___________________ 

 
Förestående stadgar har antagits å föreningsmöte den 7/10–82. 


