Förslag till STADGAR
Föreningen Svenskbyborna

Allmänt
Föreningen Svenskbyborna bildades 1954.
§1
•
•
•
•
•
•

NAMN och SYFTE
Föreningens namn ska vara Föreningen Svenskbyborna.
Föreningen har sitt säte på Gotland, Sverige.
Föreningen håller högtidsdag den 1:a augusti varje år.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Verksamhetsområdena är social sammanhållning, förvaltning av fastigheten Svenskbygården,
bevarande och spridande av svenskbybornas unika historia och dess kulturarv, bistånds- och
utvecklingsarbete till ursprungsbyn Gammalsvenskby, Zmijivka.
Det gör föreningen genom att:
• vara ett samlande organ för svenskbybor och andra intresserade inom och utanför
Sverige.
• bidra till att fördjupa sin kunskap om historien och sina släktled.
• bevara och sprida kulturhistoriska värden såsom sånger, sägner, seder m.m.
• skapa kontakt med släktleden i hela världen.
• samla dokumenterat material om svenskbyn och arkivera för framtida bruk.

§2
FÖRENINGENS VÄRDEGRUND
Föreningen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och
framtiden. Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla oavsett
bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Föreningens verksamhet
skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget och
alla generationer har möjlighet att mötas och lära.
§3
MEDLEMSKAP
Alla som är intresserade av föreningen är välkomna som medlemmar och blir medlem genom att
betala medlemsavgift.
Person som på ett utmärkande sätt stöder föreningen kan, på förslag av styrelsen, genom beslut på
årsmötet utses till Hedersmedlem. Hedersmedlemskapet är personligt.
Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årlig medlemsavgift.
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Varje medlem har en rösträtt på årsmöte eller föreningsmöte vid beslut. Varje medlem har rätt att
inkomma med förslag och motioner för föreningens verksamhet åtta veckor före årsmötet.
Medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller missbrukar dess namn eller inte delar
föreningens värdegrund kan uteslutas eller förvägras medlemsskap.
§4
ORGANISATION och VERKSAMHETSÅR
Årsmötet är föreningen högst beslutande organ som utser ordförande och styrelse för föreningen.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
Föreningens verksamhetsår är tillika kalender år. 1 januari – 31 december.
Utanför styrelsen finns kommittéer och andra förtroendeuppdrag som har ansvarsområden som är
nödvändiga för föreningens verksamhet. Styrelsen ansvarar för dessa. Kommittéer och förtroende
uppdrag utses på årsmötet efter styrelsens förslag eller om styrelsen får årsmötets uppdrag att tillsätta
dessa.
Styrelsen arbetar fram en beskrivning för genomförandet av verksamheten genom
dokumentet ”Riktlinjer för Svenskbyföreningen” där verksamheter, kommittéer och
förtroendeuppdrag definieras.
§5
ÅRSMÖTE och EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls årligen tidigast i mars eller senast under april månad. Företrädesvis under en
helg då många fastlandsmedlemmar har möjlighet att närvara.
Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte ska vara medlem mottagen minst 4 veckor innan
årsmöte. Kallelse till årsmötet ska ske via hemsida och Gotlandspressen.
Vid årsmötet ska följande ärenden avhandlas:
1. Fastställande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna
5. Årsredovisning för gångna verksamhetsåret
a. Verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk berättelse
6. Fråga om fastställande av Verksamhetsberättelsen
7. Revisorernas berättelse för senaste räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året
9. Fråga om fastställande av ekonomiskt resultat samt hur vinst/förlust disponeras
10. Verksamhetsplan och budget för kommande år
11. Behandling av inkomna motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
12. Fastställande av den årliga medlemsavgiften
13. Val av: Ordförande på 1 år
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Val av: Styrelseledamöter
Val av: Suppleanter till styrelsen
Val av: Revisorer och revisorssuppleanter
Val av: Valberedning
Val av: Ombud och andra förtroendeuppdrag inom föreningen
Övriga frågor (ej beslut)

Ärenden vid årsmöten och extra föreningsmöten, avgörs genom öppen omröstning
(handuppräckning eller acklamation). Vid val och beslutsärenden ska dock sluten omröstning ske,
om det så begärs.
För beslutsfattande erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder,
utom vid sluten omröstning då lotten avgör.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller när skriftligen 50 medlemmar
yrkar det eller om revisorerna skriftligen yrkar det. Endast de ärenden som begärs tas upp på ett extra
föreningsmöte.
För en medlems röst kan fullmakt utfärdas åt en medlem närvarande på årsmötet. Styrelsen ska
ombesörja för säkerställande av giltig fullmakt, genom information och utskick av fullmaktsblankett.
Max en fullmaktsblankett per närvarande medlem kan företrädas.
§6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STYRELSEN och FIRMATECKNING
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och 5- 8 ledamöter och 2- 4 suppleanter. Antalet
fastställs på årsmötet, udda antal i styrelsen efterstävas.
Ordförande väljs av årsmötet för ett år.
Övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid av två år, varav hälften eller
därtill närmaste antal väljs varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Den eller de ledamöter av styrelse som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte
väljas in i styrelsen igen på 10 år.
Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningens firma tecknas ur styrelsen av minst två utsedda personer antingen i förening eller
var för sig.

§7
•
•

VALBEREDNING
Valberedningen består av minst tre medlemmar som utses på årsmötet.
Valberedningen väljs på 1 år.

§8
•

RÄKENSKAPER och REVISION
Föreningens räkenskapsår är tillika kalender- och verksamhetsår.
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•
•
•
•
•

§9
•
•
•
•

Transparens och dokumentation ska efterstävas i alla ekonomiska transaktioner i föreningens
namn.
Alla handkassor i föreningens verksamheter ska dokumenteras i bokföringen för att god
svensk bokföringssed ska uppnås.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och
en ersättare.
Styrelsen ska senast sex veckor före årsmötet överlämna räkenskaper, protokoll och andra
erforderliga handlingar för granskning.
Det åligger revisorerna att senast två veckor innan årsmötet överlämna en revisionsberättelse
med till- eller avstyrkan av ansvarfrihet att lägga fram vid föreningens årsmöte.
STADGEÄNDRING
Ändringar av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte.
Ändringar av föreningens syfte enligt §1 ska beslutas på två årsmöten, varav ett kan vara ett
extrainkallat föreningsmöte.
Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
Styrelsens utlåtande av ändringsförslag ska bifogas i kallelse till årsmötet.

§10
UPPLÖSNING
• Beslut om föreningens upplösning äger giltighet när det fattats på två varandra följande
ordinarie årsmöten och då minst ¾ av föreningens närvarande medlemmar röstat för
upplösning på respektive årsmöte.
• Har beslut om föreningens upplösning vunnit stadgad kraft, ska årsmötet besluta om
föreningens tillgångar och styrelsens efterarbete med föreningens likvidation.
• Revisorerna tillser att fattade beslut efterföljs.
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