STADGAR för SÖDERHAMNS KUST- och SKÄRGÅRDSFÖRENING.
Antagna vid årsmöte den 28 april 1982. Reviderade vid årsmöte den 25 mars 1995.
§ 1.

UPPGIFT.
Föreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande
generationer. Ge utrymme för den bofasta och yrkesbedrivande befolkningens behov. Ge möjlighet till ett rikare
friluftsliv och fritidsverksamhet för alla. Bevara skärgårdens kulturvärden. Värna om känsliga naturområden.
Sprida information och kunskap om skärgårdens natur och kultur. Samarbeta med kommunala organ och
kulturorganisationer samt stimulera till initiativ som gagnar kusten och dess utveckling. Föreningen skall vara
ansluten till Riksförbundet för Hembygdsvård och Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

§ 2.

MEDLEMSKAP och AVGIFTER.
a) Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställes av årsmötet.
b) Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.
c) Rösträtt har medlem som är mantalsskriven inom föreningens verksam hetsområde, d.v.s. Söderhamns Kommun.

§ 3.

ORGANISATION.
Föreningens verksamhet utövas genom:
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte.
b) Styrelse.
c) Arbetsgrupper.

§ 4.

FÖRENINGSMÖTEN.
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den I april på
tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje
medlem äger en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

§ 5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Val av två justeringsmän.
Verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet.
Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
Val av åtta styrelseledamöter på två år. Vid det ordinarie årsmöte som följer närmast efter det, vid vilket styrelsen
för första gången valts, uttas genom lottning att avgå hälften, eller vid udda tal, närmast under hälften av antalet
ledamöter. Fyra styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Val av två revisorer för ett år, två personliga ersättare för dessa.
Val av tre ledamöter i valberedning på ett år.
Förslag till verksamhetsplan.
Fastställande av årsavgift.
Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen.
Anmälda frågor.

STYRELSE.
Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är
närvarande.
Uppgifter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
Att förbereda föreningens möten och verkställa beslut.
Att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
Att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper.
Att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet.
Att i övrigt arbeta enligt riktlinjerna i § 1.
Att utse arbetsgrupper om så erfordras.

§ 6.

RÄKENSKAPER och VERKSAMHETSÅR,
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästkommande
årsmöte.

§ 7.

STADGEÄNDRING.
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i
samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 8.

UPPLÖSNING.
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda
tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

