Föreningen Hovdala Vänner
Stadgar för Föreningen Hovdala Vänner fastställda vid konstituerande årsmöte
den 14 Maj 2000
§ 1 Namn
Namnet är Föreningen Hovdala Vänner , nedan kallat FHV.
§ 2 Syfte
FHV har till syfte att främja och utveckla intresset för Hovdala med närområde, dess byggnader,
miljöer och historia samt arbeta för bevarande och dokumentation av gamla seder och traditioner
och sträva efter att sprida kunskap. FHV ska också stödja andra utåtriktade aktiviteter och söka
bidra med idéer till lämpliga aktiviteter för Hovdala.
§ 3 Organisation
FHV är en ideell förening. Högsta beslutande organ ör årsmötet.
FHV verksamhet leds av en styrelse, som utses av föreningens årsmöte. Styrelsen består av högst
nio ledamöter, ersättare ska ej förekomma. Styrelsen är beslutsmässig när minst hä1ften av
ledamöterna är närvarande. Årsmötet väljer ordförande på ett år och övriga styrelseledamöter på
två år. Styrelsen konstituerar sig själv och utser firmatecknare. Styrelsen ska ha sitt säte i
Hässleholm.
§ 4 Medlemskap
Medlem i FHV är fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan sammanslutning,
som erlägger fastställd årsavgift och instämmer i föreningens syfte..
Hedersmedlemmar kan utses av årsmötet efter förslag från styrelsen.
Årsavgift fastställes av årsmötet
§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret
§ 6 Årsmöte
FHV avhåller årligen årsmöte under april månad. Årsmötet består av samtliga närvarande
medlemmar.
Föreningsmedlemmar som är juridiska personer representeras av valda ombud på årsmötet.
Extra årsmöte ska hållas nä föreningens styrelse eller revisorerna finner detta nödvändigt eller när
minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.
Kallelse till föreningens årsmöte ska ske senast fyra veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte kan förslag om föreningens angelägenheter framläggas av
föreningsstyrelsen, medlemmarna eller revisorerna. Förslag från medlemmarna ska vara styrelsen
tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet.
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Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet.
2. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
3. Upprop och fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning
9. Förslag till ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
11. Förslag till årsmötet från styrelsen eller enskild medlem.
12. Fastställande av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret.
13. Val av ordförande för ett år.
14. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen samt deras mandatperiod.
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
16. Val av två revisorer samt en ersättare.
17. Val av valberedning om 3 medlemmar varav en sammankallande.
18 Avslutning
§ 7 Utträde
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska anmäla detta till föreningens styrelse, som har
att omedelbart avföra medlemmen ur medlemsregistret.
§ 8 Uteslutning av medlem
Medlem, som uppenbart motarbetar föreningens syfte eller handlar på sådant sätt att föreningens
anseende skadas, kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som inte betalat sin årsavgift, utesluts automatiskt.
§ 9 Ändring av stadgar
Andring av dessa stadgar må ske efter beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande möten.
§ 10 Upplösning
För att upplösa föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med tre fjärdedels
majoritet. Ett av dessa ska vara ett ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar ska vid en eventuell
upplösning tillfalla annan ideell förening med snarlikt syfte enligt beslut på det sista årsmötet.
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