Stadgar
FÖRENINGEN SVENSKBYBORNA

§1
FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn skall vara Föreningen Svenskbyborna.
§2
ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är:
att
att
att
att
att
att
att

vara ett samlande organ för svenskbyborna inom och utanför Sverige
upprätthålla och stärka samhörighetskänslan bland byborna
bidraga till att fördjupa deras förankring i det förflutna
representera dem utåt och föra deras talan
vidtaga åtgärder för utgivandet av deras historia
försöka skapa och föra ett släktregister över dem
bevara andliga och kulturhistoriska värden från det förgångna, såsom sånger, sägner,
seder m.m. genom inspelningar, filmning, fotografering m.m.
att söka och uppehålla kontakt med estlandssvenskarna och kulturorgan för utlandssvenskheten
samt
att svara för ordnandet av den årliga minnesdagen 1 augusti.
Föreningen är partipolitiskt neutral.
§3
MEDLEMSKAP
Som medlem i föreningen är varje person välkommen som omfattar föreningens intresse
och Gammalsvenskbys historia.
Person som verksamt stöder föreningen kan, på förslag av styrelsen, genom beslut på årsmötet
utses till hedersledamot.
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§4
MEDLEMSAVGIFT
Till bestridande av föreningens utgifter erlägger varje medlem på av styrelsen fastställd tid en
medlemsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet.
Avgift erlägges ej av hedersledamot.

§5
MEDLEMS RÄTTIGHETER
Varje medlem av föreningen äger rätt att vid föreningsmöte delta i alla val och beslut samt till
styrelsen eller möte inkomma med förslag till främjandet av föreningens ideella syften.
§6
ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen den 1 augusti i Roma.
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen anser nödvändigt, eller då revisorerna hos styrelsen
skriftligen yrkar därpå.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens berättelse för gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för senaste räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av föreliggande förslag från styrelsen och medlemmarna
Fastställande av årsavgiften
Val av föreningsordförande
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Val av ombud och andra för föreningens verksamhet erforderliga funktionärer
Övriga frågor

Ärenden som vid föreningens sammanträden behandlas, avgörs genom öppen omröstning.
Vid val skall dock sluten omröstning ske, om så yrkas.
För besluts fattande erfordras enkel majoritet där inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal
gäller den mening ordförande biträder, utom vid sluten omröstning, då lotten avgör.
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§7
STYRELSEN
Föreningens styrelse skall bestå av högst 7 ledamöter och högst 4 suppleanter.
Ordförande väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet
för en tid av två år, varav hälften eller därtill närmaste antal väljs varje år.
Avgångna ledamöter och suppleanter kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast den 30 april.
§8
REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses av årsmötet
2 revisorer och 2 revisorssuppleanter, vilka väljes för en tid av ett år.
Revisorerna äger tillgång till föreningens alla protokoll, räkenskaper och övriga handlingar.
§9
FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen därtill utser.
§ 10
STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
Till årsmötet skall styrelsens utlåtande i ärendet föreligga.
För beslut om stadgeändring erfordras 2/3 röstmajoritet på årsmötet.
§ 11
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning äger giltighet när det fattats på två på varandra följande
ordinarie årsmöten och då minst ¾ av föreningens närvarande medlemmar röstat därför på
respektive årsmöte.
Har beslut om föreningens upplösning vunnit stadgad kraft, skall årsmötet besluta om
föreningens tillgångar.
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