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Stadgar
Bygdeföreningen Tararp Nötabråne med omnejd.

836201-1069

FD. Tararps fritidsförening stiftat 650303 namnändring 900611)

Uppgift

Att verka opolitiskt för sammanhållning och fritidsintresse för människor
boende i Tararp Nötabråne med omnejd samt för de som är intresserade av
bygden och dess aktiviteter.

Styrelse

Föreningen står under ledning av styrelsen bestående av minst ordförande,
vice ordförande, sekreterare, kassör, två suppleanter.
Styrelsen skall utse festkommitté, stug / trädgårdskommitté samt
byggkommitté och ev. ungdomskommitté.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Inom
styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst
Föreningen tecknas av ordförande och kassören var för sig.
Styrelsemöte hålles när ordförande så påkallar dock minst en gång i
kvartalet.

Allmänna
sammanträde.

Ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång. Kallelse annonseras på
anslagstavlan vid föreningslokalen senast 14 dagar före mötet.
(Ändrat 060226 i enlighet med stadgarna.)
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll.
5. Val av 2 personer att jämte ordförande justera dagens protokoll.
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
7. Revisionsberättelse och föredragning av räkenskaperna.
8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Val av styrelse för nästa period.
10. Val av 2 revisorer jämte 1 revisorssuppleant.
11. Utse 2 personer till valberedningen.
12. Utse att teckna föreningen.(Normalt ordf. o kassör var för sig)
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa medlemsperiod 1/4-31/3.
14. Övriga frågor som upptages på föredragningslistan skall ha inkommit
till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.
15. Mötets avslutande.
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Extra allmänt sammanträde utlyses då styrelsen så anses nödvändigt eller
minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna så påkallar.
Rösträtt kan endast utövas personligen.
Revision

Revisorerna äga rätt när helst taga del av föreningens räkenskaper.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 10 dagar
före årsmötet.
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Uteslutning

Av medlem kan ske av styrelsen när någon motarbetar föreningens syfte
eller saboterar och splittrar dess verksamhet. Överklagan av uteslutning
kan ske på allmänt möte.

Ändring av
stadgarna

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra
följande allmänna sammanträde med minst 30 dagars mellantid av vilket
det ena skall vara ordinarie årsmöte.

Föreningens
upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag av dess
styrelse. För dylikt beslut fordras minst två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande årsmöten.
Föreningens tillgångar skall vid eventuell upplösning överlämnas till
institution som verkar för något eller några av föreningens syften.

Renskrivet 030403 med tillägg av organisationsnummer och medlemsperiod.
Ändring 060326 av annonserings regler kallelse årsmöte.

Nötabråne 060326

Ordförande…………………

V. Ordförande………………..

Kassör………………………

Sekreterare…………………..

Suppleant…………………...

Suppleant…………………….

