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$2.
ÅNDÅMÅL

F-örcnrngen, som ir politlskt och religiöst neutral, har
rill uppgift att anskaffa och fiir framtiden bibchällr r*
bygdegård med bl a samling*lokal. Lokalen skåll op{tist(t
och på skäliga villk§r ulhyraå till lörening.ns medlerdrrrer,

kornmunala myadighrt*r och inråttningar rarnt lill örBa-

nisatrnncr och enskilda,:om 6nskar enviinda lokältn,
OesEu(om rkall förcningen verka för bygdenr kulturella

utvcckling, bla genom egrra kulturyrogtfin och g.ilorn

fdrmedling av progrun till de rcm hyr lokalen.
Får ail frimja sirt åndrmål skall fiireninge* !årnerbetå

med fiknand* or*afllsationer !äfi { vara ansluten till Bygslr"
gårdrmrs Eikrförbunrl.

§ 3.

§dTc

Förenrngens styrslse skall ha srtt satt r ..,,..,,,,",,,,,,"..,...,.

, §5"
AVGIFTER

Medlem beulEr inrEidesavgift och årsavgifi enligt rcgler
och med bdopp som årligen faststalls av för€nirigtrtåmma.

§6
UTTR.äDE

fi*dl*m so$ öaskar uttrddå rll förcn!*grn *kall enmål*
dettl Iiil styrelsail. Begålan skåll göras skriftligen och vara

egrnhändigt undanecknad.

Uturider medlem. h* han rngen rrtr ldl rndel r fsr-
rirftEåns yinsr €ll*r i fiireang*nr *lfuiing*r i åvrst,

Förtnmgsrimman kan dock besltrla annorlunda.

§?.
UT§5I-UTIiINC

§ryter m*dhm mot deria rtadgår. skadar på annat :att
Iöreningen eiler malafbetff delr ryfte* kar, :tyrEls§n. örrt

dtn rir enhältig, eiler fcirenrngr:tåmflrån u.åsluts mrrilem'
mtn ur fbrentngen.

Den ssrn inte godrar tlFrelsäns betJut orn utaslir(orng,
dglr h;inskju ta frågan rill förenlngrtirmm rns provnril g.

Utesluts medl*m, har han lngen rilr til! endel i föi,
äslnfi[5 tmst *iler t fcrenmgrns trligangar.

. Ii,iT§.§§Ei:' .: , : ,, :' ' "
Medlemlkrp i föreningen kan qh{llar aY föruritry Elhr

rn*kild pq$on* **ra ,tii fi$x-1",flq*4itt1*nt F*ry**t
oeh ryftc.
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§L
MEDLEMSFÖRTECKNING

Det dligger styrelssn ait förö medl«nsfiirtacknrng. Åv
liirrecknrngen skall framgå medlemmarnas fulhtåndigr
nrrnn och adresi sä.m( det antal irsåtser med ulkr med-

lemmarna dettu i förentngen.

§e.
ORGAN

Förenrngens oryan ir:
L Förenragsstamma
l. Styrelse
J. Revisorer

§ r0.

FO RE\INGSSTAMMA

Ordirrane förenLng:strmma h;ills arliSen ltirc den I mus'

Esrrt fiirenlngsstjimmi. håll§, nir styrelsel ellcr levis$"

rerna finner xt! dål ir flodvandi8r ellsl nar mln§t lll0 av

iörenrngens medlemmar ri krrvtr genom §krifrliS bt3ålxn

rril styreisen. Åv begiran skall lramgi del eller dt irtnden
som medlemmarna vtll ha bihåndhl.

Vid förenrnEsståmma har varje medlem, lom ei brgd.l
utträdr eUer uteslutit§, en rÖst.

Såval vai 366 iivriga lnigor avgörs genom öppen om-

röstning om icke sluten tregdrs.

.l

16. Vai av ombud och ruppleantel ttll bygdeEnrdidlslrlt'
let§ §tämmå

17. Besiut om eventuella reBler och belopp för naslkom"

mande års årsavgtfl

18. Framstillningar och forsiag fran sl1'relien och fian

medlemmar som inkommii rill styrelsen sennst l0
dagar firre föreningsst!mmun

1!. §vrrge ärenden.

Ärsmäter bor behafldlä de fragor §om reksmmendera:

i årsflbtesmaterial som forentngen erhiller fran rtks" ocit

diI[!rktsoigs,Rtse tioneR.

a tl: r-.

På ertra föreningssumma flr endä§l behandlas de iren-

defl sörn angivits i kallelse"

§ 13.

KÅLLEL§E TILL FÖRENINCS§TÅI\{MA

Kallelse tlll lörcningxttamma skrll sk* genöm personliSt

brcv srn6§t l4 dagar före srämman"

§ 14.

STYRELSE

Förentngenr angeiägirnhrlct §köis sv en slyrel§r bt'
rtåcnde av ltdarnÖtcr tåml like många rupplean-
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Vid lika röstetal har 5!dmm;rns ordf0rrnrle ut§iag§rÖ5t

Vrd vil rvgrjr dock lottett.

§ ll

Vid urdinarle tbrentnBltt;lmmi ;klll tirijrrilc'trenrien
behrndlas:

1. Val :rv crdtolinde
l. .{nmalan rv stytelren: Yfl :lv )ekrt{erf,rc

J Fastrtillandc rv rollhned
.1. Val av tri luster:ngsm.rn :lil Jämte orrllr:r:nd':n

JUSlera §tf,mmuns pretakoll
5. Godkdnnande ltv kallelse

6. Styrelsens redovisningrhrndll,lgl; cvellet grngnrt

nkenskaPsrret
7. Revtsorern;ts bcrxttel\e

tl. Frrga om i3!lSlillande tv resultltrrknltrq oci: b'iiln'-

rak nrng
L Fragr om 3n\våISliJhct for jtr-'rellens Ied{rnarrr

I tJ. Btslut med f,ftlednlng i! tdtenmg.ens \'ln\l elltt f 

'r'
lust enligt,lc n lartsrriltil b:ian:r:k ninstr

I l. Redostsarn8 rv budget' orh rerkramhetrpi'in

Il. BestrmmrnJc Jv ct\Jtlntflg i11i 1119isr:r'rilf;'!ltL( r)LF

reviri:rer
I J vJlJv oldlorrni..le I lo,eninero

l.l. V.rl av ovrig:t .ll relseledilmotet \ultlt 'uL'pLeJnlrr
I5. Val rv revr\aret \&11t \ttpPlelntel

ler. .1v dessf, skall konrnuni!llmjktrge i ..,, .....
kommun L,crerlar iilllllle lttt

utse en ledarnot.;imte iuFPleånl.

Ledamöter och ruppleanter uiser [Ör trdrn intl]] Jers

ordrnarie förtninE5tliimma hlllitl andri: ilrel rit.l valet

Ordförandr väljs dock pa ett ar

\tid val lorstr gangen v:iljr halften eller ritl uddl rntal

ntrrmås{ uniler hål{ttn av ledamotetntr cch ruppleantcrnil

trll dess ordinarle f,brentngsslamlna hallttr xret rfttr raiel

De!13 lker senom lottninS.

AvEår lEdarnot eller suppleant fole m:ifldaltlden: $lgr'r8
yilj{ er.dttare for den ltlrslatndr: deien av mrnrJitltlden

! r:

5ryrelrtn lamnlanlräd€r nar ordfuranCrn Irnner 'ltt
iämplrgt eller df, mtnJt cn lv sl1'reltent ied:lmrrt'lr ltor uril'
I'iranden skriitl€en begar sammtntrrde.

§ i6

Till rr)'relseremmantrade rk*ll vld forl0ll lirr lrolnrrle
Iedamot stppleani källä5.

5ty'rclsen ir beslulrfbt, nar de n,1r,al:tndes antai dver'

sti$er hälfren av hel, åntlie! iedämbler'

Besiut fattat mtd enkel mqörltet \'td ltkr roitt'lai hsr

ordföranden ut§iag3rii!t.
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§ r?

Det rlligger styreisen att mcd ia.i<ttagande av dessa strd-
gar *öta tEreningens angeEgenheter.

Styrelsen skall också i fiireskrtven lid till Bygd.Sir-
darnas Rrkslbrbund insanda frstsrrlld fusavgift tårnt de

rapportår och upp[yrnrrgtr som Rikstbrbundet rnlbrdrar.

§tyrrlsrn aSer med ifltecknrog får gdld belasta {iir-
enlngEns fa5tå Egendom. om styrelsens §amtligr nir-
varande teclamdter år enrgr om beslu te t,

§ 18.

FIRMÅTECKNINC

Fcireningens firma teeknas fii'rutom rv styrelsen i dtss

helh*t av den eller dem styreisen dirtrll utser.

§ 19.

RÄKE}.J§KÅPER

I;öreningens rtkensklpcr omiattar tiden den I januari

till tienJl desember.

Styrelsrn skall senas( 20 dagar före ordina:re förcnngs-
stamma öyrrlämna rina redovtsnrngshandlingar rill asvtso"

rerna.
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§ )1 |r .L. 
i

UPPLÖ§NING

Skulle föreningen upplösas skrll förenrngens behallna
tiJJgångar tiltfålla ....,...-... ...^...... kommun
eller annan sammanslutding fdr atl anvandas till forr!åil
fr:im]er de rv ftirenrnge ns {ndarn il.

Ovansliende stadgu har åntagtt5 pii fi:renrngs:timma

den

§10
&EVISO ITER

F'ijr€nrnBens rJkenskrprr och ri) relsrns iiiftåltoing
skrll granska: ay tya Jv ordlriule larenrngsrtamms ulsedda
r€yrsorqr. D"s5u torr :krll kom rn unlullmaktrge t ... --.. -.......

kommun grs mcjlighet att
ulse en rcyisor Jtt Jrmt* rle rt:tmmrrvilda ae!,s$rarnr
grrnska rikenskaperna och tonaltnrngen.

För rev§srerna \kcll utscs ruppleenter. Vf,l av ordirlirie
revisor oeh :upplelnt lör den*e ga!ler frir trdcn lrllr de:r
nrdin:rrre itirentngsstJmml hrllitr jret ':ilrt yålcl.

Reyislonsberitlelse lkril bmnas trll styrel5en lcnrs!
? dagar lärc crdin:u:e förenrnqsst:mml-

\:l
ANDRINi; ÅV FO RE}{INGETS ST,\t}ij,\R

5,\I1"1 LtKVI».\Tl0N
Berlut um :ndilnE lv J(\\J \t3Llfrr JLh utr JöIcxlnq(n\

lradinde i hkvtdltron frtlrr Fr ttr pa iar;ntlrr iotlf,ndc

5lJmmor. yilrlv lTlulll en ikall v;t!;l lrrdtnlrtr l{]renlng\"

)ttmmir. Bsslul€l 5killl l'ör rtl vlri gallJrd{'p:l dta ienrru
5tåmmrfl ha bltrittt itv m tnrl li -i ,rv d.' rorlrniic.
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