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§

1

Föreningens namn

GLAS I HOVMANTORP
Ideell förening.
§

2
•
•
•

Föreningens verksamhet
Studieverksamhet, i första hand kring glasbruken i Hovmantorps gamla församling.
Insamling och dokumentation av material relaterat till de lokala glasbruken samt till
svenskt glas i vid mening.
Utställningar och annan visning av dokumenterat material.

§

3

Medlemskap
Medlem kan vara enskild person, organisation eller annan sammanslutning. Årsmötet
fastställer medlemsavgiften. Medlemskap i föreningen ansöks hos styrelsen.
Varje medlem har en röst.

§

4

Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§

5

Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Extra årsmöte skall hållas, om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver.
Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall tillsammans med föredragningslista vara
medlemmarna tillhanda senast tre veckor före utsatt tid för mötet.
Övriga årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga hos styrelsen en vecka före mötet.

§

6

Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst sju ledamöter, varav två suppleanter. Årsmötet utser
ordförande, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare.

§

7

Dagordning för ordinarie årsmöte
a)
årsmötets behöriga utlysande
b)
fastställande av röstlängd
c)
val av mötesfunktionärer
d)
styrelsens verksamhetsberättelse
e)
revisorernas berättelse
f)
fastställande av resultat- och balansräkning
g)
beslut om ansvarsfrihet
h)
beslut om medlemsavgift
i)
val av ordförande för två år
j)
val av övriga ledamöter jämte suppleanter
k)
val av en revisor
l)
val av valberedning
m)
behandling av inkomna förslag och motioner
n)
styrelsens förslag till verksamhetsplan
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§

8

Firmatecknare
Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

§

9

Arvoden
Styrelsen arbetar utan arvoden.

§

10

Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan ske först efter beslut av två på varandra följande
årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.

§

11

Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande kan ske först efter beslut av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.

§

12

Upplösning
Om föreningen upplöses skall det dokumenterade materialet överföras till
Kronobergsarkivet. Föreningens övriga tillgångar skall omsättas och behållningen
delas lika mellan ABF Västra Kronoberg i Glasriket och Folkets Husföreningen i
Hovmantorp.
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