
STAT}GAR
F ÖR AUSÄS RYG DEGÅR»sponENNG

med årsavgifter

§ 1. tiiAMN

Föreningens namn är Ausås Bygdegårdsförening

§ z. ÅNDAN{ÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva
en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och r,'ärna mötestiiheten. Lokalen skall
opartiskt och på skaliga villkor uthyras till frlreningens mediemmar, kommunala rnyndigheter
och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar anviinda lokalen ocli sour

har en demokratisk värderingsgrund.

I)essutorn skall foreningen verka for bygdens kuiturella utveckling, bl.a. genorn egna
kulturprograrn och genom thrrnediing av program till dem som hyr lokalen.

§ 3. HEITYTST

Föreningens skall ha sin hemvist i Ångelholms kommun, Skåne lan

§ 4. rNrRÅDE

Medlernskap i töreningen kan erhållas av förening elier enskild person, sorn vill fråmja
löreningens verksamhet och syfte.

§ 5. ÅYGXFTER OCH ITEDLEITSI({P

Medlern är den som betalar avgift enligl regler och med belopp som åriigen fastställs av
årsmötet.

§ 6. U',TESLU',TT{rNG

}3ryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sått f-öreningen eller motarbetar dess syften
kan s§,'relselr, on den är enhallig, eller årsmötet utesluta sredlefixren ur löreningen"

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning. äger hänskjuta frågan till årsrnötets
prör,ning.
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1. Årsmöte

2. St-vrelse

I Revisorer

§ s. ÅRSNIÖTE

Föreningens årstnöte hålls årligen fbre den 1 mars.

Vid årsnrötet har varje medlem en röst"

Såväl val som övriga frågor avgörs genoln öppen ornröstning om inte sluten begärs. Votering
r.id personval skall ske med slutra sedlar.

Vid lika röstetal har årsmötets *rdfbrande utslagsröst. Vicl personval avgör dock lotten.

§ §. \,.ID ORDINARTE ÅRSNIÖTE SKALL FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLÅS:

I" Val av rnötesordf"örande och sekreterare

2. Val av två personer att järrite mötesordloranden justera årsmötets protokoll

3. Faststäilande av fciredragningslistan

4. Fastställande av röstlångd

5. Godkännande av kallelse

6. St_vrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste årct

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om faststäilande av balansräkning samt disposition av årets resultat

9. Fråga om ansvarsfrihet för stvrelsens ledamöter

10. Beslut om

a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antai ersättare

h)mandatperiod

c) ev. ersättning till styrelse m.fl.

1 1. Val av ordförande i föreningen

12. Val av ör,riga. styrelseledamöter samt ev. ersättare

I3. Val av revisorer och ersättare

I4. Val av valireredning

15. Beslut onr eventuella regler och belopp för nästkornmande års medlemsavgitt

[6. Franrstållningar och förslag f'rån s§relsen och fiån rledlemmar sofi1 inkornmit till
styrelsen senast 10 dagar ftire årsrnötet

17. Vid årsmötet väckta frågor



§ ls. Exrroq ÅnsMöru
Ertra årsmöte hålls, när styretrsen eller revisorerna flnner att det är nödvändigt eller när minsx.

lt4 av föreningens medlemmar sä kräver genom skriftlig begäran tiil styrelsen. Av begärar
skall tiamgå det eller de ärenden sorn medlerilmarna vill ha trehandlat.

På ertra årsmöte får endast trehandias de årenden som ansivits i kallelse.

§ r 1. KAT,LELSE 'rrLL ÅnSnrÖrr
Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar t'öre stämman.

§ 12. S-TYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en stvrelse bestäende av minst 5 ledarnöter och det antal
ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt år*smötets beslut.

§ 13. §'TYRELSENS SAlr&rANTRrinEN

Stl'relsen sammanträder när ordförandeir finner det lämpligt eller då minst två av st.vrelsens

I edam öter hos ordfairanden skri ft I i gen begär sammanträde.

§ r{. sTYR§r-sENS RESLUTSTÖR

Styrelsen är treslutsför, når de nän,arandes antal överstiger halften av hela antaiet ledamöter.

Beslut fattas med enkel rnaioritet. Vid lika röstetal l'rar ordftranden utslagsröst utorn vid
personval dä lotten avgör.

§ 15" STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen skall i enlighet rned dessa stadgar sköta föreningens angelågenheter.

Sryrelsen skall föra en medlemstr'örteckning. Av f"örteckningen skall tiamgå medlernmarnas
fullständiga narln och adress"

Styreisen äger med inteckning fcir skuld belasta föreningens fasta egendom" om stvrclsens
saintiiga närvarande ledainöter är eniga om beslutet.

§ 16. TECKIiiTNGSRÅTT

Stvrelsen i sin helhet eller de sorn stS,relsen utser har föreningens teckningsrätl.
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§fi,relsen skall senast l4 dagar t-öre ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar
till revisorerna.

§ t8. REvtsORER

Ftireningens räkenskaper och st-vrelsens f-örvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte

utsedda revisorer.

För revisorerna skali utses ersättare. Revisurer och ersättare för dessa utses för ett år.

Revisicrnsberättelse skall länrnas ti11 sry*relsen senast 7 dagar före ordinarie årsrnötet.

§ 19. ÅNDRNG A\r FÖRENTNGENS STADGAR SAMT I,IKVIDATIOF{

Beslut orn ändring ar, dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på ti,å
på varandra foljande årsrnöten, varav minst en skall vara ordinarie årsmöte. Besiutet skail
lilr att vara gällande på den senare årsmötet ha biträtts av minst 2,3 av de röstande.

§ 20. riPPLÖSXrxC

Skulle idreningen upplösas skall fcrreningens behållna tillgångar tillfblla annan lokal
sammanslutning eller organisation enligt årsrnötets beslut för att användas till lbrtsall
iråmjande av föreningens ändamål.

Or,'anstående stadgar har antagits på årsrnöte den

Årr,rot.rorJrorunä* Styrelseordlbrande


