STADGAR
för
SOFIA HEMBYGDSFÖRENING
(senast ändrade april 2016)
§1
Ändamål
Föreningens ändamål är att bereda sina medlemmar
tillfälle att samlas, diskutera och verka för Sofia
församlings allmänna angelägenheter.
§2
Medlemmar
1. Till medlem av föreningen kan styrelsen på
förslag av medlem anta varje välkänd
församlingsbo. Dessutom kan till medlem antas
även utom församlingen boende person, som kan
förutsättas vara intresserad av föreningens syfte.
2. Föreningen kan på förslag av styrelsen till
hedersledamot utse person, som under avsevärd tid
varit verksam inom föreningen eller i övrigt gjort
föreningen betydande tjänster. Hedersledamot
erlägger ingen årsavgift.
§3
Styrelse
1. Föreningens angelägenheter handhas av en
styrelse, bestående av sju (7) ledamöter och två (2)
suppleanter, vilka väljs för ett år i sänder vid
föreningens ordinarie årsmöte, som skall äga rum
före utgången av april månad. Vid samma tillfälle
utses för granskning av föreningens räkenskaper en
(1) revisor och en (1) revisorssuppleant. Val skall
om så påfordras ske med slutna sedlar.
2. Årsmötet utser dessutom två personer utom
styrelsen, vilka tillsammans med ordförande eller
annan av styrelsen utsedd styrelseledamot, att
fungera som valnämnd till nästföljande årsmöte.
3. Föreningen väljer ordförande, som tillika är
styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt
inom eller utom sig klubbmästare.
4. Föreningens firma tecknas av kassaförvaltare och
vid förfall av ordförande eller vice ordförande.
5. För beslut inom styrelsen skall minst fem (5) av
dess ledamöter vara närvarande, dock att hela
styrelsen skall vara kallad. Vid omröstning med lika
röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§4
Sammanträden
Medlem som önskar få ärende behandlat på
föreningsmöte, bör skriftligen inge detsamma till
sekreteraren, varefter styrelsen framlägger ärendet
för föreningen jämte eget yttrande.
§5
Styrelsen äger rätt att till föreningens
diskussionsmöten inbjuda utomstående personer.
Dessa äger dock icke delta i besluten.
§6
Medlem kallas till sammanträde skriftligen minst
sju (7) dagar före dess hållande. I kallelsen skall
överläggningsämnena anges.
§7
1. Medlem erlägger årsavgift, som till beloppet
fastställs av föreningens årsmöte. Till föreningen
ansluten familjemedlem erlägger reducerad avgift.
2. Medlem, som ehuru därom påmind, ej betalt
årsavgift de senaste två åren, anses ha utträtt ur
föreningen.
§8
Revision
1. Föreningens räkenskaper, som förs för
kalenderår, överlämnas under januari månad till
revisorn, vilken har att avge skriftlig berättelse över
fullgjord granskning.
2. Vid ordinarie årsmöte föredras
revisionsberättelsen och beslutas om ansvarsfrihet.
§9
Ändring av stadgarna
Förslag om ändring av stadgar skall vara skriftligt
avfattat och måste - efter att först ha prövats av
styrelsen - för att bli gällande antas på två, med
minst 14 dagars mellanrum hållna föreningsmöten,
med minst två tredjedelars majoritet av de
närvarande.
§ 10
Föreningens upplösning
1. Beslut om föreningens upplösning fattas i samma
ordning som gäller för ändring av stadgarna.
2. Upplöses föreningen, skall dess tillgångar
användas till något för församlingen nyttigt
ändamål.

