Föreningsmöte 4.11.2013 Bilaga 1
SIBBO HEMBYGDSFÖRENING STADGAR
1§
Föreningens namn är Sibbo Hembygdsförening r.f.
2§
Föreningens hemort är Sibbo kommun
3§
Föreningens officiella språk är svenska.
4§
Föreningens ändamål är att verka för en fördjupad kännedom om Sibbo och dess
historiska, etnografiska och kulturella utveckling. Föreningen värnar om forn- och
naturminnen i Sibbo och arbetar för att väcka intresse för hembygd och
hembygdsvård.
Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att den:
- upprätthåller museer
- gör utredningar, tar initiativ och ger utlåtande i frågor som berör hembygden
- ordnar möten, kurser, diskussionsmöten och utflykter
- bedriver informations- och upplysningsverksamhet
- arrangerar gemensamma evenemang för området
- samarbetar med andra föreningar
5§
Föreningen kan tillsätta olika sektioner. Behövliga arbetsgrupper tillsätts av
styrelsen.
6§
Föreningen äger rätt att i sitt namn förvärva och äga fast egendom, aktier i
fastighetsbolag samt övriga aktier och andelar. Föreningen har rätt att ingå
förbindelser samt kära och svara.
7§
Såsom medlem kan föreningen efter styrelsens prövning godkännas varje person,
samfund och stiftelse, som omfattar föreningens ändamål och som
anhållit om att bli intagen i föreningen.
8§
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, befrias från medlemskap tre månader
efter det han hos styrelsen eller på föreningsmöte anhållit om utträde.

9§
Har medlem försummat de förpliktelser han åtagit sig genom att bli medlem i
föreningen eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt
försvårat föreningens verksamhet har styrelsen rätt att utesluta honom ur
föreningen. Medlem har rätt att få beslutet om uteslutning prövat av föreningsmötet
om han inom en månad efter att ha fått del av beslutet skriftligt anhåller om
prövning.
10§
Medlem erlägger årligen till föreningen en årsavgift, som fastställs på höstmötet för
ett år åt gången.
11§
Föreningens beslutanderätt utövas av de närvarande medlemmarna vid
föreningsmöte, som utgör föreningens högsta styrelseorgan.
12 §
Föreningens ärenden sköts av en styrelse, som består av ordförande och sex
övriga medlemmar samt två suppleanter. Ordförande väljs på höstmötet för ett år i
sänder medan de övriga styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs för två år i
sänder så att tre medlemmar årligen är i tur att avgå. Styrelsen väljer inom sig vice
ordförande och sekreterare och endera inom sig eller utom sig kassör och arkivarie.
Första gången de nya stadgarna tillämpas avgör lotten vilka styrelsemedlemmar
som avgår.
13§
Styrelsen är beslutför såvida minst fyra medlemmar inklusive ordförande eller vice
ordförande är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Styrelsen sammanträder för behandling av föreningens angelägenheter på kallelse
av ordföranden eller om två styrelsemedlemmar anhåller om det.
14§
Föreningens ekonomi och övrig förvaltning handhas av styrelsen. Räkenskaperna
bokförs per kalenderår. Styrelsen bör senast tio dagar före vårmötet överlämna
bokslutet jämte övrig redovisning över förvaltningen till verksamhetsgranskarna för
granskning
15§
Föreningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren eller
kassören, alltid minst två tillsammans.
16§
Föreningen sammanträder till vårmöte före utgången av mars och höstmöte före
utgången av november på ort och tid som styrelsen bestämt. Även däremellan hålls

föreningsmöten, om ett tidigare möte så beslutat eller om styrelsen anser det
nödvändigt. Föreningsmöte hålls också om en tiondedel av föreningens hela
medlemsantal skriftligen yrkar på det för behandling av ett givet ärende. Vid varje
sådant möte väljs ordförande, sekreterare och två personer för justering av
protokollet.
17§
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen
och andra ansvarsskyldiga
7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för
följande kalenderår fastställs
6. val av ordförande och övriga (se § 12) medlemmar i styrelsen
7. val av två verksamhetsgranskare
8. besluts huruvida och vilka sektioner tillsätts och beroende av beslutet verkställs
val av ledningen för dessa
9. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens våreller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att
ärendet kan tas med i möteskallelsen
18§
Föreningen sammankallas till möten genom annons i tidning eller genom skriftlig
kallelse minst åtta dagar före mötet. Om det vid mötena behandlas frågor om
ändring av stadgarna, upplösning av föreningen, om köp eller försäljning samt
inteckning av fastighet skall det nämnas särskilt i kallelsen
19§
Vid vår-, höst- och övriga föreningsmöten har varje närvarande medlem en röst.

20§
Väcks förslag om ändring av föreningens stadgar skall förslaget inlämnas till
styrelsen, som avger utlåtande däröver. Därefter skall förslaget behandlas vid två
på varandra följande föreningsmöten, varvid för ändringen krävs minst tre
fjärdedelar av de avgivna rösterna vid vartdera mötet.
21§
För beslut om upplösning av föreningen erfordras minst fyra femtedelar av de
avgivna rösterna vid två efter varandra följande möten, varvid även beslut fattas om
överlåtelse av föreningens egendom och tillgångar åt annan svensk
sammanslutning, som arbetar för samma syfte som Sibbo Hembygdsförening r.f.

Godkända av föreningsmöten 23.9 och 4.11.2013

