STADGAR
För
Bunge
Sockenförening

Godkända vid årsmötet den 23 mars 2013
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§1
Namn, verksamhetsområde och karaktär
Föreningens namn är Bunge sockenförening. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst
obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2.
§2
Föreningens ändamål
Syftet med föreningen är att:
1. Stärka sammanhållningen inom socknen.
2. Öka kunskapen om varandra och vilka möjligheter och resurser som finns inom socknen.
3. Stimulera föreningar och företag till samverkan över gränserna för att få ett bättre resultat
som gagnar socknen.
4. Visa utåt att Bunge är en socken med bra sammanhållning, positivt företagsklimat, fin natur
och närmiljö, goda möjligheter till bra och trivsamt boende samt många fritidsaktiviteter.
§3
Föreningens verksamhet
1.Tala om för sockenborna på olika sätt vad vi gör och vad som finns att göra i Bunge.
2. Genom olika aktiviteter få så många som möjligt att bli delaktiga.
3. Arrangera minst en gemensam sockenfest under sommaren.
4. Få sommarboende i Bunge att bli delaktiga och känna gemenskap i socknen.
5. För övriga gotlänningar och turister visa upp vad Bunge har att erbjuda.
6. Göra en hemsida på internet för Bunge socken som kan bidra till att marknadsföra det
utbud som finns.
§4
Föreningens organisation
4.1 Föreningen består av medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja
föreningens arbete.
4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs
av kalenderåret.
§5
Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor.
Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa
fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som
skall vara medlemmarna till handa senast två veckor före mötet.
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6
Medlemskap
6.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna ändamålen med föreningen
och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften
betalats.
6.2 Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på
förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.
6.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens
styrelse.
§7
Avgifter
7.1 Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.
7.2 Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskap vid tidpunkt som fastställs
av föreningens styrelse.
7.3 Hedersledamot är befriad från avgift.
§8
Ordinarie årsmöte
8.1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som
styrelsen beslutar.
8.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse.
Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen.
8.3 Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet.
8.4 Medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna
sig tillsänd.
8.5 Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst tre
ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.
8.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
b. Val av årsmötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, två
protokolljusterare och två rösträknare.
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning: verksamhetsberättelsen, bokslut, fastställande av resultat- och
balansräkningarna, föredragning av revisorernas berättelse och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt
andra ersättningar.
f. Val av: Ordförande för nästkommande verksamhetsår, ordinarie styrelseledamöter för
de två nästkommande verksamhetsåren, två revisorer för nästkommande
verksamhetsår, en ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår, val av
valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande.
g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
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h. Fastställande av avgifter till föreningen.
i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande
räkenskapsåret.
8.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan
motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
skall skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av
motionen och motiven för ställningstagandet.
8.8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat.
Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten
omröstning.
§9
Extra årsmöte
9.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget
eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens
ordförande.
9.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst tre veckor före mötets hållande.
9.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som
tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
9.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.
§ 10
Föreningens styrelse
10.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
10.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars
ändamålsparagraf och årsmötets beslut. Härutöver åligger det styrelsen att svara för att
bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och iaktta de föreskrifter
som kan gälla för influtna medel.
10.3 Styrelsen ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget,
minst för framförliggande räkenskapsår. Styrelsen ska vidare för årsmötet framlägga
sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.
10.4 Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen
ordförande och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa
utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
10.5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och
kassör.
10.6 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens
årsmöte kan inte omväljas.
10.7 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd plan, dock minst
fyra gånger per verksamhetsår. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet
ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i
förväg.
Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i
beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande
ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen
beslutar.
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10.8 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 11
Räkenskaper och revision
11.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
11.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid
årsmöte två revisorer och en ersättare för dessa.
11.3 Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens
ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
11.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast
den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av
ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.
§ 12
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste
fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
§ 13
Upplösning
13.1. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse
framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav
det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de
röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet ska inte ske förrän
justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
13.2 Är föreningens upplösning beslutad ska dess tillgångar överlämnas till Bungemuseet.

