Hembygdens Vänner i Alberga rf.

STADGAR
Antagna på föreningens möte den 6 mars 2014
§1

Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Hembygdens Vänner i Alberga. Föreningens hemort
är Esbo stad och dess officiella språk är svenska.
Föreningen är ansluten till Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.
och Esbobygdens Ungdomsförbund r.f.

§2

Syfte
Föreningens syfte är att främja och erbjuda meningsfull
fritidsverksamhet och trivsel för barn, unga och vuxna på orten.

§3

Verksamhetsformer
Föreningen förverkligar sina syften genom en mångsidig verksamhet för
ungdom och vuxna, bl.a. genom att anordna diskussioner, föredrag,
möten, fester och utfärder samt genom att erbjuda olika former av
fritidsverksamhet i grupper. Inom föreningen kan bildas sektioner som
tillvaratar medlemmarnas speciella intressen såsom hembygds-studier,
sång och musik, dans, motion, sport och friluftsliv.
Föreningen samarbetar med andra på orten verkande föreningar och
organ med liknande målsättning.

§4

Medlemmar
Envar som antar föreningens syfte och stadgar och som fyllt 15 år kan bli
medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på
ansökan. Till ung medlem kan styrelsen med förmyndarens tillstånd anta
ung person under femton år. Unga medlemmar har rätt att uttala sig på
föreningens möten, men har inte rösträtt förrän de blivit medlemmar när
de fyllt 15 år.
Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§5

Utträde och uteslutning ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen
anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom
att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
En medlem som inte har betalat sina medlemsavgifter under de tre
senaste åren eller som på annat sätt brutit mot föreningens stadgar eller
mötesbeslut eller som genom sitt beteende inom eller utom föreningen
avsevärt skadat denna kan av styrelsen uteslutas. För ett sådant
styrelsebeslut erfordras enkel röstövervikt samt att minst fyra av
styrelsens närvarande medlemmar är ense därom.

§6

Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiftens storlek och termin för dess erläggande
bestäms av föreningens höstmöte skilt för olika medlemskategorier.

§7

Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en
ordförande och 6 - 8 medlemmar jämte 4 – 6 suppleanter. Styrelsens
ordförande och suppleanter väljs för ett kalenderår i sänder och dess
övriga medlemmar för två kalenderår. Av dessa av-går hälften årligen.
Styrelsen utser inom sig viceordförande och sekreterare samt inom
eller utom sig en ekonom och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen
är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst hälften av
medlemmarna är närvarande.
Styrelsen kan inom sig utse en person eller ett utskott att förbereda
beslut eller handha vissa löpande ärenden.

§8

Föreningens namntecknare
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande,
sekreterare eller ekonom, två tillsammans.

§9

Förvaltning, räkenskaper och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet och
verksamhetsberättelsen bör lämnas till verksamhetsgranskaren senast
en månad före vårmötet.

§10 Ordinarie och extra ordinarie möten
Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten under året;
ett vårmöte inom februari-mars och ett höstmöte inom oktobernovember. Extra möte hålls då föreningen så bestämmer eller styrelsen
finner anledning därtill eller då minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar med angivande av ärendet skriftligt anhåller
därom.
Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötesdagen
genom annons i tidning, som föreningens höstmöte beslutat använda
som annonsorgan.
§11 Vårmöte
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
3. Val av mötets ordförande, vice ordförande, sekreterare och två
protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
5. Föredragningslistan för mötet godkänns
6. Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras
7. Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen presenteras
8. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
9. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

§12 Höstmöte
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
3. Val av mötets ordförande, vice ordförande, sekreterare och två
protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande kalenderår
behandlas
6. Styrelsens förslag till budget för följande kalenderår behandlas och
medlemsavgiftens storlek fastställs
7. Beslut om föreningens annonsorgan för det kommande året
8. Val av styrelseordförande för det kommande året
9. Val av styrelsemedlemmar för de två kommande åren i stället för de i
tur avgående samt val av suppleanter för det kommande året
10. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för det kommande året
11. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
§13 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stadgarna ska fattas av föreningens möte med tre
fjärdedelars majoritet av de röster som avgetts vi omröstningen. För att
ett sådant beslut ska kunna fattas krävs att ändringsförslaget meddelats
i möteskallelsen.
§14 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas med minst
tre fjärdedelars majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra
följande föreningsmöten av vilka minst ett är ordinarie och mellan vilka
förflutit en tid om minst två månader.
I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar någon
likartad rättsgiltig organisation eller annat svenskt kulturellt ändamål på
orten på det sätt som besluts av det möte som slutgiltigt besluter om
upplösandet.
§15 Övriga bestämmelser
I övrigt gäller föreningslagens bestämmelser.

