STADGAR
för

HAGAFORS-SVENARUMS SAMHÄLLSFÖRENING
antagna vid föreningens sammanträde den 6 sept 1955 med ändringar i april 1992.
§1
Föreningen, som benämnes ”Hagafors-Svenarums samhällsförening”, har till ändamål, att
verka för samhällsangelägenheter av olika slag, vilka kan vara till nytta och trevnad för
samhällets medlemmar och i dess närhet boende personer.
Politiska och religiösa frågor behandlas ej inom föreningen.
§2
Varje hushåll inom bygden kan bli medlem i föreningen. Medlem, som ej ordentligt inbetalar
sin avgift, må uteslutas ur föreningen utan någon som helst rätt till föreningens tillgångar.
§3
Årsavgiften utgör det belopp, som fastställts vid föregående årsmöte. Årsavgiften erlägges
inom samma månad, som årsmötet äger rum.
§4
För främjande av föreningens ändamål, anskaffas utöver årsavgifterna nödvändiga medel, dels
genom frivilliga bidrag och gåvor, dels genom anordnande av samkväm och liknande. De
inflytande medlen skall uteslutande användas för samhällsnyttiga ändamål efter styrelsens
prövande. Upptagande av lån eller annan skuldsättning av föreningen får inte göras utan
årsmötets beslut.
§5
¤ 1. Föreningens angelägenheter, kontanta medel och övrig egendom handhas av en styrelse,
bestående av sju personer, vilka väljes vid årsmötet.
Valordningen bör utformas så att minst halva styrelsen kvarstår varje år.
Styrelseledamot skall ha uppnått myndig ålder.
¤ 2. Ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter väljs av årsmötet.
¤ 3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne finner det för
föreningens angelägenheter nödvändigt, eller då minst två av styrelsens ledamöter gör
framställning om detta till ordföranden.

forts § 5
¤ 4. Föreningens namn tecknas av ordförande och sekreterare gemensamt.
¤ 5. Kassören har föreningens fullmakt att föra räkenskaper för vilka styrelsen i sin helhet är
ansvarig. Föreningens medel skall göras räntebärande.
¤ 6. Ordförande och sekreterare sköter föreningens korrespondens.
¤ 7. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra av dess ledamöter är närvarande.
¤ 8. Protokoll föres vid styrelsesammanträde och skall justeras av ordföranden senast åtta
dagar efter varje sammanträde.
§6
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer,
vilka jämte en suppleant utses av årsmötet samtidigt, som styrelsen väljs. Revisorer och
suppleant skall ha uppnått myndig ålder.
§ 7.
Föreningens arbets- och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas
så tidigt, att revision kan vara verkställd till årsmötet så att redovisning kan ske.
§8
¤ 1. Ordinarie årsmöte hålls årligen i mars månad på dag, som styrelsen bestämmer. Extra
årsmöte hålls så ofta styrelsen anser det nödvändigt eller då minst fem föreningsmedlemmar
därom hos styrelsen göra skriftlig framställning.
¤ 2. Kallelse till årsmöte, såväl ordinarie som extra, skall minst åtta dagar i förväg skriftligt
tillsändas medlemmarna och skall innehålla uppgift om de ärenden, vilka årsmötet skall
behandla.
¤ 3. Vid årsmötet skall följande alltid förekomma:
a. beslutsfattande i anledning av styrelsens och revisorernas berättelse
b. kassarapport
c. val av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter
d. val av revisorer och suppleant
e. andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet och varom kallelsen innehållit
uppgift
¤ 4. Alla val skall ske med öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs av någon
medlem. Varje medlem äger vid årsmötet en röst. Vid lika röstetal gäller den mening, som
biträdes av ordföranden.

§9
Vid årsmötet utses ordförande för dagen samt två personer att justera dagens protokoll, likaså
kan särskild sekreterare utses.
§ 10
Protokoll vid årsmötet föres av ordföranden eller av den särskilt utsedde sekreteraren, och
skall justeras senast åtta dagar efter mötet.
§ 11
Ändringar i och tillägg till dessa stadgar kan beslutas på ordinarie årsmöte. Förslag till sådana
ändringar eller tillägg skall för att bli föremål för mötets behandling vara till ordföranden
inlämnade före februari månads utgång det år förslagen önskas bli behandlande.
§ 12
Föreningens upplösande kan beslutas av årsmötet. Dock skall förslag om detta varit upptaget i
kallelsen, samt att beslutet omfattas av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande
mötesdeltagarna.
§ 13
I händelse av föreningens upplösning skall alla dess tillgångar överlämnas till annan
samhällsförening, om sådan finns, och av årsmötet anses lämplig för ändamålet, eller till
Vaggeryds kommun för att användas till för samhället nyttiga ändamål eller enligt årsmötets
beslut.

