
STADGAR FÖR TAVELSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 

§ 1 Hembygdsföreningen ska arbeta för att förstärka bygemenskapen genom traditionella 

arrangemang men även genom aktuella kulturella aktiviteter som kurser, utställningar, 

konserter etc. Hembygdsföreningen vill medverka till dokumentation av traktens historia, 

seder och bruk, genom studiecirklar och insamling av foton, föremål och muntliga berättelser, 

för eventuell vidarebefordran till Västerbottens Läns Museum. Hembygdsföreningen vill 

samarbeta med andra föreningar, enskilda personer och institutioner i sammanhang som 

gagnar föreningens syften. 

§ 2 Nya styrelseledamöter får information om föreningens verksamhet av ordföranden. 

§ 3 Medlemsavgift upptas. Medlemsavgiften är 50 kr per person eller familj. 

§ 4 Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av på årsmötet vald 

ordförande, jämte minst fem ledamöter. 

Styrelsen har rätt att med sig adjungera särskilda personer för föreningens olika verksamheter. 

Styrelsen sammanträder vid behov. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Mandattiden är två år. 

§ 5 Årsmöte hålls varje år på tid och plats som bestäms av styrelsen, men senast före februari 

månads utgång. Kallelse till mötet ska göras minst fjorton dagar i förväg. 

§ 6 Dagordning för årsmötet: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Val av två justerare. 

3. Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning. 

4. Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas revisionsberättelse. 

5. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen. 

6. Val av ordförande. 

7. Val av minst fem styrelseledamöter. 

8. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant. 

9. Val av tvåledamöter till valberedningen. 

10. Fastställande av medlemsavgiften. 

11. Ärenden och motioner som föregåtts mötet. 

12. Övriga frågor. 

§ 7 Vid föreningens sammanträden har varje röstberättigad en röst.  Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst utom vid val där lott avgör. 

§ 8 Två revisorer och en revisorssuppleant väljs på årsmötet för att granska föreningens 

räkenskaper och förvaltning. 

§ 9 Räkenskaperna för varje år ska vara avslutade och avlämnade till revisorerna före den 1 



februari året efter verksamhetsåret. 

Revisionen ska vara avslutad före den 15 februari. 

 

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

minst ett årsmöte. Beslut ska fattas med minst 2/3 majoritet. 

§ 10 Upplöses föreningen ska dess tillgångar och samlingar lämnas till en 

sammanslutning inom Tavelsjö församling med nära sammanfallande syfte. 

 

Stadgarna antogs ursprungligen vid årsmöte 1978-11-19. 

Stadgarna är omskrivna 1993-02-25 och 1999-02-07 och 2002-02-17 och 2007-02-25. 


