Hornbore ting 2015
Stadgar för föreningen ”Hornbore ting” antagna vid årsmöte 2015-02-28 och
fastställda medlemsmöte 2015-05-24.

§1
Föreningens namn är Hornbore ting. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
§2
Föreningens syfte är att återuppliva "Hornbore Ting" och att verka för en social och kulturell
samling kring bygdens historia, med tyngdpunkt på vikingatid.
§3
Föreningens verksamhetsområde är Tanums kommun. Föreningens säte är Hamburgsund.
§4
Föreningens organ är årsmöte, styrelse och revisorer.
§5
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild medlem eller familj (tillhörande samma
hushåll).
§6
Styrelsen skall föra förteckning över föreningens medlemmar.
§7
Föreningens högsta styrande organ är årsmötet. Kallelse till årsmöte skall utgå minst fjorton
dagar i förväg. Motioner som kräver beslut på årsmötet, måste inlämnas till styrelsen före
verksamhetsårets utgång.
§8
Röstberättigade vid årsmötet är föreningens medlemmar (enskild medlem 1 röst, familj 2
röster), förutsatt att årsavgiften är betald.
§9
Verksamhetsåret omfattar kalenderår.
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§ 10
Dagordning vid årsmötet skall uppta följande ärenden
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare vid årsmötet
4. Val av två justeringsmän
5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse, bokslut och revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift (för kommande år).
10. Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsperiod
11. Val av styrelse a) ordförande
b) övriga styrelseledamöter
c) suppleanter
d) valberedning
12. Val av revisorer jämte suppleant
13. Inlämnade motioner
14. Övriga frågor

§ 11
Styrelsen består av ordföranden, sex ledamöter och fyra suppleanter. Förutom ordföranden
fördelar styrelsen de olika styrelseuppdragen mellan sig.
§ 12
Ordföranden väljs på ett år, övriga styrelsemedlemmar på två år, varav tre ny- eller omval
görs varje år. Suppleanter väljs på två år. Revisorer, revisorssuppleant och valberedning på
ett år.
§ 13
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordinarie styrelsemedlem. Styrelsen är beslutsmässig
då minst fyra av ledamöterna är närvarande.
§ 14
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 15
För granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet årligen två
revisorer och en revisorssuppleant.
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§ 16
För stadgeändring krävs likalydande beslut på två på varandra följande medlemsmöten,
varav ett skall vara ett årsmöte. För stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid båda tillfällena.
§ 17
Förslag på föreningens upplösande får endast framläggas på ordinarie årsmöte, och skall
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötets hållande, för beslut om
upplösning fordras samma förutsättningar som för stadgeändring under #16 ovan. Vid
upplösning skall styrelsen framlägga ett förslag till hur ev tillgångar skall fördelas eller
förvaltas vid kallelsen till årsmötet.
§ 18
Protokoll från årsmöte och stadgar hålls tillgängligt för föreningens medlemmar hos
ordföranden.

