
 

  

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BYDGEMUSEET ORNÖ SOCKENSTUGA  
Organisationsnummer: 812400-8809 

 

  

§ 1 Föreningens ändamål  

  

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga är en partipolitiskt och religiöst obunden 

ideell förening med ändamål 

 

- att bedriva hembygdsmuseal verksamhet 

- att verka för att sockenstugan vårdas, återställs och bibehålls, så långt som möjligt, i 

sitt ursprungliga skick 

- att förmedla kunskaper om samt värna om hembygdens natur, kultur. 

 

Verksamheten utövas inom Ornö socken d.v.s. inom Ornö med omgivande öar, holmar 

och skär. 

   

§ 2 Medlemskap  

  

Medlemskap i föreningen erhålls av den som ansluter sig till föreningens målsättning efter 

erläggande av årlig avgift. 

  

§ 3 Medlemsavgifter  

  

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.  

 

Ständigt medlemskap kan vinnas mot erläggande av ett engångsbelopp, vilket likaledes 

fastställs av årsmötet. 

 

Den som på särskilt sätt främjat föreningens verksamhet, kan genom beslut på årsmöte, 

kallas till hedersledamot. Sådan ledamot är befriad från erläggande av avgift. 

 

§ 4 Organisation 

 

Föreningens verksamhet utövas genom följande organ 

- årsmöte 

- föreningsmöte 

- styrelse 

 

§ 5 Årsmöte - Föreningsmöte 

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder årligen april månad. 

 

Extra möte, med föreningens medlemmar, sammankallas då styrelsen så beslutar eller 

när begäran för visst ändamål därom fastställts av medlemmar, som representerar minst 

en tredjedel av medlemsantalet eller om revisorerna med anledning av granskning av 

styrelsens verksamhet så påfordrar. 

 

Påfordras extra föreningsmöte av medlemmar eller av revisorer, skall styrelsen inom en 

månad efter det att framställningen gjorts, utlysa sådant möte, att hållas inom tre veckor 

efter kallelsens utfärdande.  



 

Årsmötets främsta uppgift är 

- att dra upp de allmänna riktlinjerna för föreningens verksamhet  

- att granska styrelsens arbete  

- att välja ledamöter och suppleanter i styrelsen 

 

Vid varje föreningsmöte skall följande ärenden förekomma 

- fråga om mötets behöriga utlysande 

- val av ordförande vid mötet 

- val av sekreterare vid mötet 

- val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

 

Vid årsmötet skall därutöver följande ärenden förekomma 

- styrelsens och revisorernas berättelser rörande föreningens förvaltning 

- fastställande av resultat- och balansräkning 

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- val av ordförande i styrelsen, för ett år 

- val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen, för två år 

- val av två revisorer samt suppleanter för dessa 

- val av ledamöter i valberedning 

- fastställande av årsavgift/medlemsavgift 

- behandling av eventuella förslag av styrelsen 

- behandling av eventuella motioner, som ska inlämnas till styrelsen minst två veckor 

före årsmötet 

 

Årsmöte och Föreningsmöte fattar beslut genom öppen omröstning, där annat ej 

påfordras. Beslut fattas med enkel majoritet.  

 

Om vid öppen omröstning lika röstetal uppstår, äger fungerande ordförande utslagsröst. 

Vid sluten omröstning och vid val avgörs frågan, vid lika röstetal, genom lottning. 

 

§ 6 Styrelsen 

  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem och högst 12 

ledamöter, som utses för en period av två år. 

 

För styrelsens ledamöter skall finnas högst sex suppleanter, vilka utses för samma tid och 

på samma sätt som ledamöterna. Suppleant äger närvara vid alla sammanträden. 

 

Av styrelsens ledamöter och suppleanter skall flertalet vara bofasta inom Ornö församling 

eller ha annan sedan länge väldokumenterad anknytning till socken. 

 

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, kassör samt sekreterare. 

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 

 

Styrelsen ska hålla minst tre sammanträden under verksamhetsåret.  

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår. 

 

Styrelsen skall 

- förbereda årsmöte och föreningsmöte 

- utöva verksamhet enligt föreningens syften samt förvalta föreningens tillgångar 



   

§ 7 Kallelser 

 

Kallelser ska tillställas medlem under den till föreningen uppgivna postadressen  

 

Kallelse till årsmöte skall utfärdas minst tre veckor före mötet.  

Till extra föreningsmöte kallas senast tio dagar före mötet. 

 

Kallelse till sammanträde med styrelsen skall utfärdas senast åtta dagar före 

sammanträdet, om inte särskilt brådskande ärende motiverar kortare kallelsetid. 

 

§ 8 Stadgeändring 

  

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, 

varav ett ska vara årsmöte. På det sist hållna mötet krävs minst två tredjedelars majoritet 

för godkännande. Mellan mötena skall minst en månad förflyta. 

 

§ 9 Upplösning av föreningen  
 

Beslut om upplösning av föreningen är inte giltigt med mindre än att samtliga medlemmar 

förenat sig därom eller beslut fattats av två på varandra följande föreningsmöten, varav 

minst ett ordinarie årsmöte och det senaste mötet biträtts av minst två tredjedelar av de 

röstande. 

 

Upplöses föreningen, ska dess eventuella tillgångar användas, om inte särskilda villkor är 

föreskrivna av donatorer, för Ornö sockenstuga för underhåll av densamma samt 

inventarier. 

  


