Antagna stadgar till ideella föreningen Värmlands Säterkultur 2018-03-18
§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Värmlands Säterkultur

§ 2 Ändamål

Föreningen ska verka för
- att tillvarata och utveckla den värmländska säterkulturen
- att för eftervärlden bevara och visa upp sätrarnas kulturskatter och
traditioner
- att arrangera Säterrundor
- att verka för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte
- att aktivt och strategiskt arbeta för att förbättra förutsättningarna för
säterkulturen på lokal, regional och nationell nivå.
- att möjliggöra näringsutveckling genom såväl företagande som
självförsörjning

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Torsby kommun.

§ 4 Medlemskap

Den person som betalar medlemsavgift före årsmötet.

§ 5 Medlemsavgift

Årsmötet fastställer medlemsavgiften.

§ 6 Styrelse

Styrelsen är ansvarig för föreningens angelägenheter mellan årsmötena.
Styrelsen väljs för en tid av två år och ordförande på 1 år. Styrelsen skall
bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter. Styrelsen är
beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
.

§ 7 Årsredovisning

Styrelsen skall i god tid före föreningens årsmöte överlämna
redovisningshandlingar till föreningens revisorer.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet skall
föreningsstämman välja två ordinarie revisorer. Revisorerna väljs för
tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

§ 11 Årsmöte

Föreningen ska ha årsmöte senast april månads utgång.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt,
när revisorerna begär det eller när en tiondel av föreningens medlemmar

begär detta.
Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma till behandling.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Behandling av motioner
13. Val av ordförande 1 år och ordinarie ledamöter i styrelsen 2 år
14. Val av revisorer 1 år
15. Val av valberedning 1 år
16. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för kommande år
17. Övriga frågor
§ 12 Kallelse till årsmöte Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske personligen senast fyra veckor
före årsmötet på lämpligt sätt.
Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen till var och senast en
vecka före årsmötet.
§ 13 Motioner

Motioner uppmuntras och välkomnas. De ska skickas till styrelsen för
behandling senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 14 Stadgeändring

Ändring av stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande
årsmöten varav minst ett ordinarie.

§ 15 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas på det
sätt som beslutas av det sista ordinarie årsmötet, sköta föreningens
angelägenheter och verkställa dess beslut.

