Stadgar för Hörnsjö intresseförening.
§1
Hörnsjö intresseförening är en förening vars ändamål är att tillvarata och befrämja sina
medlemmars ekonomiska, kommunala och allmänna intressen samt verka för bygdens framtid och
utveckling.
§2
Medlem ska varje år efter inträdesåret erlägga den årsavgift som av årsmötet bestämt. Avgiften
inbetalas under första kvartalet varje år. Inbetalda avgifter återbetalas ej.
§3
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter som väljs växelvis.
§4
Styrelsen utser inom sig själv ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningen tecknas av dess styrelse samt av den eller de styrelsen därtill utser.
§5
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen på årsmötet,
för en tid på 1 år, två revisorer samt två suppleanter.
§6
Medlemskap kan förvärvas av den som vill stödja föreningen.
§7
Kallelse till årsmötet skall ske genom anslag i samhället senast åtta dagar före mötet.
§8
Lika rösträtt tillkommer alla förenings medlemmar som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
§9
Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.
§10
Ordinarie årsmöte hålles en gång om året före utgången av mars månad.
Vid detta möte skall följande ärenden behandlas:
1)
2)
3)
4)

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
Styrelsens årsberättelse.
Revisorernas årsberättelse.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fråga om medlemsavgift i föreningen.
Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
Val av styrelse och suppleanter.
Val av revisorer och suppleanter.
Val av valberedning 2 st.
På årsmötet väckta frågor.
Inkomna motioner.
§11

Extra föreningssammanträde skall hållas då styrelsen eller revisorerna anser omständigheter till
detta föreligger eller då minst tio föreningsmedlemmar gör skriftlig motiverad framställan om detta
hos styrelsen.
§ 12
Nedgår antalet medlemmar till mindre än tio kan föreningen upplösas. Sådant beslut skall fattas vid
årsmöte och med tre fjärdedelars majoritet skall beslutet förnyas vid ett följande
föreningssammanträde. På samma sätt skall beslut fattas om användning av vid upplösningen
befintliga tillgångar eller egendom.
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