STADGAR
för
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

Antagna 6 september 1964

§ 1.
Målsättning och verksamhetsområde
Föreningen har till uppgift att inom Blidö, Frötuna och Rådmansö
församlingar med omnejd bevaka och främja bygdens och den bofasta befolkningens intressen, och
att särskilt, med avseende dess skärgårdsområde, bevara detta områdes egenart och hålla det
levande, på sådant sätt, att den bofasta befolkningens intressen och behov beaktas och befrämjas.
§ 2.
Medlemskap och rösträtt
Envar som är mantalsskriven i församlingens verksamhetsområde och
betalt årsavgiften har rösträtt vid föreningsmötena.
Understödjande medlemskap (utan rösträtt) bör erhållas även av annan skärgårdsintresserad genom
beslut av föreningsmöte efter styrelsens hörande.
Medlem som utan giltig orsak underlåter att erlägga årsavgift eller uppenbarligen kränker
föreningens anseende eller motverkar dess syften, kan av föreningens styrelse uteslutas.
§ 3.
Uppgifter

Föreningen främjar den uppställda målsättningen genom
att vara ett samarbetsorgan för berörda intressen inom verksamhetsområdet.
att utan att göra intrång på medlemmarnas frihet och självbestämmanderätt planera och genomföra
åtgärder som främjar befolkningens intressen.
att motverka flykten från skärgården bl a genom att aktiv medverka i
ungdomsfrågor,
att hos anslagsgivande myndigheter och institutioner utveckla eventuellt behövliga anslag för
arbetet, samt

att påverka den allmänna opinionen till förståelse för de aktuella problemen.

§ 4.
Föreningsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålles varje år före november
månads utgång
Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner erforderligt, eller då minst en fjärdedel av föreningens
aktiva medlemmar skriftligen så begär. Sådant extra årsmöte kan endast behandla frågor för vilka det
har blivit sammankallat.
Motioner och förslag till årsmötet skall vara ingivna till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

årsmötets behöriga utlysande
fastställande av föredragningslista
val av justeringsmän, ordförande och sekreterare för årsmötet
styrelsens och revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet
fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår samt inkomst- och utgiftsstat
val av föreningsordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter (i enlighet med § 5)
val av två revisorer samt ersättare för dessa
behandling av motioner och andra föreliggande ärenden

Till dessa möten, liksom till föreningens övriga möten, kallas genom annonsering i lämpligt ortsorgan
minst 14 dagar i förväg och genom telefonpåringning till särskilt utsedda ortsombud, samt i mån av
behov genom affischering. Preliminär kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen en månad i förväg.
§ 5.
Styrelse
Föreningens ledning utövas av en styrelse bestående av ordförande och därtill så många ordinarie
ledamöter som årsmötet bestämmer, dock högst 9 (inkl ordförande). För styrelseledamöterna finns
personliga suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig med minst 5 ledamöter närvarande. I styrelsen skall olika grenar och
aktiviteter inom området vara företrädda.
Styrelsen, som kan utse ett arbetsutskott, väljer vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och
kassör. Sekreterare och kassör kan utses utanför styrelsen. För särskilda uppgifter kan styrelsen inom
eller utom sig tillsätta olika utskott, nämnder, arbetsgrupper och ortsombud.
Till årsmötet avlämnar styrelsen en verksamhetsberättelse, som finns tillgänglig minst 10 dagar före
årsmötet.
Styrelsen äger rätt att med sig adjungera behövliga funktionärer och experter.

.

§ 6.

Bokslut skall vara färdigställt senast 14 dagar efter bokföringsårets utgång, varefter räkenskaperna
överlämnas till revisorerna. Till årsmötet avlämnar revisorerna granskningsberättelse som hålles
tillgänglig samtidigt med styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 7.
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar, som dock icke får avse stadgarnas formulering i § 1 om föreningens syfte
och ändamål, kan endast ske vid två på varandra följande möten, varvid det ena mötet ska vara
årsmöte. Beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade.
Förslag om stadgeändring ska offentliggöras minst 14 agar före årsmötet.
Tolkning och förtydligande av stadgarna, som antas av årsmötet, bekräftas genom
protokollsanteckning.
§ 8.
Upplösning stadgarna.
Om föreningens verksamhet skulle upphöra och dess organisation upplösas, skall alla tillgångar
tillfalla ungdomsvården inom Blidö, Frötuna och Rådmansö församlingar och fonderas av deras
kyrkoråd.
Beslut om upplösning fattas i samma ordning som beslut om ändring av stadgarna.

