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Morlanda Hembygdsförenings
stadgar

Denna sammanslutning har till uppgift, att pä
allt sätt skydda emot förstörelse, allt som kan

hänföras

I

till allmogekultur.
$r.

vill Foreningen söka att bedril'a arbetc med såväl uppteckning av folkminncn, som insamling av fornminnen och på ett beryggandc sätt förvara
de gjorda uppteckningarna, att arbeta för anskaffning av ett
Hcmbygdsmuscum och om dctta mål uppnås, vidmakthålla
muscet och dess vcrksamhct och att bedriva upplysningsverkövcrcnsstämmelscahärmcd

samhct i frågor, som beröra hembygdsfoiskning. Att samarbeta med andra sammanslutningar, vilka har hembygdsforskning på sina resp. program, att åt eftervärlden iämna så fullstandiga uppgifter som

möjligt for ett allsidigt

bedomande

av vår gågna tids kulrur, att gcnom udykter till historiska
platser och minncsmärken söka intressera såväl mcdlcmmar
som andra

för

fornminnenas stora betydelse,

$2.

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrclse,
bcstående av 7 ledamötcr, samt 3 ersättare och väljes såvll

ordinarie medlemmar som ersättare för två år

i

sänder.
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Dock skall vid första

årets

slut 3 ledamöter
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sättare

utlottas, avgåendc kunna återväljas. Årsmöte utser ordf.

6

styrclscledamöter, varcfler styrelscn konstitucrar sig själv.

och

Sr'
Årsrnöte hålies fore mars månads utgång.

Extra möte hålles när styrelsen finner det nödigt.
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Kallclsc
scuast
å

till rnöte utsändes av styrelsen och

cn vccka förc dtn utsatta

mötesdagcn. Kallclse

kungöres

bör

anslås

lämpliga platser inom kommunen, eller genom personlig kallelsc.,

Skall å utlyst möte behandlas förslag om ändring av
Föreningens stadgar eller upplösning av Föreningen skall det-

ta angivas

Å

i

kungörelsen.

årsmöte skall förekomma:

Forcdragning av årsberättclse, samt bcslut om ansvarsfrihct for näst föregåcnde års förvaltning.

Val av styrclseledamöter och ersättare i stallet för
som äro i tur att avgå.
Val av z revisorer och ersättare för dessa,

dem,

Revisorcrna skola gransLa Förcningens räkenskaper, som

pr kalenderår och skola dessa räkenskaper före påfoljande jan. månads utgång avlämnas till revisorerna, vilka
i sin ordning skola verl.ställa revision och, att dessa kunna
avslutas

avlämna rcvisionsberättclsen före febr, månads utgång,

4

(

''

Beslut om årsavgift.

Evcntuella förslag från enskilda medlemmar, bora skriftligen vara styrelscn tillhanda minst r4 dagar förc årsmötc,

för att

dessa

till

skola kunna upptagas

Vidare behandlas

å

årsmöte

behandling.

övriga Förenineens

ange-

lagenheter.

Sr'
vid

Foreningens möten, tillkommcr varje till
Föreningen ansluten medlem.

Rösträtt

Alla val och beslut, utom i fråga om stadgeändring,
inkop ellc avyttrande av fastighct eller upplosning av Föreningen avgöres med enkel majoritet.
utslagsrösten,

Vid lika

röstetal har ordf.

utom vid val då lotten avgör.

s6.
Forslag avseende ändring av dessa stadgar eller rörande Föreningens upplösning, böra avlämnas till styrelsen i så

god tid före nästkommande Föreningsmöte, att dc kunna

stad-

geenligt kungöras och behandlas.

För

antagandct

av

sådan

ändring liksom for beslut om

inkop eller avyttrande av fasdghet, samt om Föreningens upp-

losning erfordras zl3 major\tet vid

z på

varandra foljande
möten med minst 3 rnånaders mellanrum och skall ett av dessa
vara årsmöte.
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Föreningen vinncs av för dess uppgifter
intrcsserad pcrson, som anmälc sig till styrclsen. På förslag
av styrelscn kan till hedersiedamot kallas person, som på ctt
verksamt sätt främjat Föreningcns intressen eller syftemåI.
Mcdlcmsskap

s8.
,rri-"nträd., så ofta ordf. bestämmer, cller då
ordinarie styrelscmedlemmar så begära,

Styrelsen

minst

z

Styrelsebeslut ar giltiga endast då minst 4 ledamöter
äro närvarandc vid beslutets fattande. I handclse av liLa röstetal galler den mening ordf. bitrader.

Ss.
Om beslut fattas ang. Föreningens upplösning, skall i
samband hzirmed beslut fattas rörande överlämnandet

av

Fö-

reningen tillhorig cgendom till
måI, som så nära som möjligt sammanfaller med Föreningens
program, cller skail Morlanda kommun erbjudas övertaga vården
av Föreningens egendom. Allt överlämnande skall ske med
{örbehåll, att inget av Föreningen insamlat material, av vad
slag det vara må, får förstöras, utan skall det vårdas på sätt
annan organisation med syfte-

forhållande krava.
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