
 

 

  

 

STADGAR FÖR FURUSUNDS KULTURFÖRENING 
 

§  1 Föreningen ska, som komplement till befintligt föreningsliv, stödja lokalt 

kulturverksamma och engagera alla i bygden boende för att bibehålla och 

utveckla vår bygds möjligheter. 

 

§  2 Föreningens säte är Norrtälje kommun. 

 

§  3 Räkenskapsåret ska vara kalenderåret. 

 

§  4 Medlem är den som betalar årsavgiften.  

 

§  5 Medlemsavgift beslutas vid årsmöte.  

 

§  6 Årsmöte ska hållas under andra kvartalet på kalenderåret. Kallelse distribueras 

senast 14 dagar före mötet. 

 

§  7 Rätt att rösta vid årsmötet har den som betalt årsavgift för innevarande år. 

Familje-medlemskap räknas vid röstning som en röst. Beslut fattas genom enkel 

majoritet. 

 

§  8 Vid årsmötet ska följande behandlas: 

 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3.  Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna 

4. Godkännande av dagordningen  

5. Val av justeringsmän 

6. Verksamhetsberättelse 

7. Revisionsberättelse 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

10. Val av en revisor 

11. Beslut om årsavgiftens storlek 

12. Val av valberedning  

13. Övriga ärenden 

 

§  9 Styrelsen ska bestå av 4 – 7 ordinarie ledamöter jämte 2 – 4 suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. 

 

§  10 Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på två år. Revisor väljs på ett år. 

 

§  11 Styrelsen kan fatta beslut när fler än hälften av styrelsens ledamöter är 

närvarande. 

 

§  12 Föreningen tecknas av ordförande och/eller kassör. 

 

§  13 Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas vid två på varandra följande 

medlemsmöten varav det ena ska vara årsmöte. 

 

§  14 Beslut om föreningens upplösning fattas med 2/3 majoritet av två på varandra 

följande medlemsmöten varav den ena ska vara årsmöte. Kvarvarande tillgångar 

fördelas enligt årsmötets beslut i avsikt att främja lokala ändamål. 

 

Furusund den 21 maj 2016  

 

 

Stadgarna antogs första gången den 15 juni 1985, reviderades1988 samt 2016 efter en 

motion 2015.   


