Stadgar fastställda på årsmöte 20130311

Öfolket

§1
Öfolket är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1, att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar. Ett arrendeavtal med Åmåls kommun ligger till grund för de
planerade insatserna på Storön.
§2
Öfolket är en del av hembygdsrörelsen och vill skapa broar
mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningen är öppen
för alla oavsett bakgrund. Intresset för hembygden och naturen är
drivkraften i engagemanget.
§3
Öfolket består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som på olika sätt är intresserade av dess arbete.
Högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Frågor av betydelse mellan årsmötena behandlas på medlemsmöten, i övrigt är styrelsen högsta beslutande organ. Verksamhetsåret är tiden mellan två årsmöten.
§4
På årsmöte eller medlemsmöte fattas beslut med enkel
majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. På styrelsemöte har
ordföranden utslagsröst.
§5

Avgifter för medlemmar beslutas av årsmötet.

§6
Årsmöte ska hållas senast under mars månad och på plats
som styrelsen beslutar. Årsmötet består av föreningens medlemmar.
Styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
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§7

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
-Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
- Val av mötesordförande och mötessekreterare
- Två protokolljusterare tillika rösträknare.
- Fastställande av dagordning
-Verksamhetsberättelsen
- Bokslut
- Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- Val av ordförande och minst tre ordinarie ledamöter av

styrelsen.
-Val av två revisorer samt två ersättare att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
-Behandling av inkomna motioner och styrelsen förslag.
- Fastställande av avgifter för föreningen.
- Fastställande av budget och verksamhetsplan för
framförliggande verksamhetsår.
§8

Motion till årsmötet kan väckas av varje medlem.

§9

I övrigt gäller normalstadgar för hembygdsföreningar.
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