STADGAR
FÖR HULLSJÖNS BYGDEGÅRDSFÖRENING
§1 Ändamål
Föreningens verksamhet är att äga och förvalta bygdegården i
Hullsjön och verka för att den används för gemenskap för
föreningens medlemmar.
Föreningen skall även verka för övriga gemenskaps- och
trivselaktiviteter i Hullsjön och närliggande byar.
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
§2 Säte
Föreningen har sitt säte i Hullsjön, Sundsvalls kommun,
Västernorrlands län.
§3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen medges personer med anknytning
till Hullsjöns bygd.
§4 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst
fem ledamöter. Antal ledamöter skall bestå av ett ojämnt antal
och väljs på en tid av två år växelvis. På årsmötet väljs
ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt
övriga ledamöter. Ersättare väljs på ett år. Firmatecknare utses
vid styrelsens konstituerande sammanträde. Kallelse till
årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor
före mötet. Eventuella förslag från medlemmar eller styrelsen
bifogas till kallelsen.
För att förslag från medlem skall tas upp till behandling skall
förslaget var styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§5 Årsmöte
Senast i mars månad varje år skall styrelsen ansvara för
arrangerande av årsmöte. Kallelse skall vara medlemmarna
tillhanda senast 14 dagar innan mötet.
Vid detta skall följande ärenden förekomma.
1 Fråga om behörig kallelse och val av ordförande för
årsmötet.
2 Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk
redogörelse.
3 Revisionernas berättelse.
4 Beslut om ansvarsfrihet.
5 Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
6 a Val av ordförande.
b Val av vice ordförande.
c Val av kassör.
d Val av sekreterare.
e Val av övriga ledamöter.
f Val av ersättare.
g Val av två revisorer.
h Val av revisor suppleant.
7 Utseende av valberedning.
8 Behandling av eventuella förslag från styrelsen eller
medlemmar som inkommit senast 15 januari.
Extra Föreningsmöte eller Årsmöte
Då styrelsen anser det erforderligt skall extra föreningsmöte
eller årsmöte hållas och kallelse till sådant skall ske fjorton
dagar i förväg.

§6 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan fattas av årsmöte. Beslut skall
fattas med 2/3 dels majoritet. Förslag till stadgeändring skall
meddelas vid kallelse till mötet.
§7 Föreningens upplösande
Uppkomna förslag om föreningens upplösning skall beslut
därom fattas med 2/3 majoritet och två på varandra följande
föreningsmötet varav ett skall vara årsmöte.
Minst en månad skall förflyta mellan mötena.
Upplöses föreningen skall föreningens fasta egendom och
övriga tillgångar tillfalla Sundsvalls kommun att användas till
Hullsjöns byggds bästa.

