STADGAR
för Föreningen Hofterups Byastuga
§ 1. Ändamål.
Föreningen som är politskt och religiöst neutral har till ändamål: att av Löddeköpinge
Kommun mottaga den för skoländamål nedlagda småskolan i Hofterup, att väl vårda
och underhålla denna, dess tomt och övriga föreningens tillgångar, att verka för att
byastugan blir samlingspunkt för bygden och dess folk, att verka för god kulturell
verksamhet samt insamla och sprida kunskap om bygden och dess folk, samt att mot
avgift upplåta byastugan för sammankomster och fester åt medlemmar och andra
enskilda personer, föreningar och sammanslutningar, även politiska och religiösa.

§ 2.Medlemskap och rösträtt.
Varje för föreningens ändamål intresserad person, som är villig att ställa sig dessa
stadgar till efterrättelse och erlägga beslutad årsavgift kan vinna medlemskap i
föreningen. På föreningssammanträde äger varje medlem, som erlagt förfallen årsavgift,
en röst.

§ 3.Årsavgift.
Medlem erlägger en årsavgift, vilken bestämmes av årsmötet för ett år i sänder.

§ 4 Föreningssammanträden.
Föreningens sammanträden äro årsmötet och extra föreningssammanträde. Varje år
före mars månads utgång skall hållas ordinarie årsmöte med föreningen, varvid skall
förekomma;
1. Val av 2 justeringsmän.
2. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysande.
3. Styrelsens och revisorernas berättelser.
4, Bestämmande av årsavgiftens storlek.
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ordförande för året.
7. Val av övriga styrelseledamöter.
8. Val av styrelsesuppleanter.
9. Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter.
10. Övriga frågor, som upptagits i kallelsen eller som av enskild medlem ingivits till

styrelsen senast en vecka före sammanträdets hållande. Extra föreningssammanträde
skall hållas då styrelsen eller revisorerna så finner nödvändigt eller minst 1/10 av
föreningens medlemmar hos styrelsen så begär.
§ 5.Styrelse.
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av föreningens
ordförande och 6-11 ledamöter jämte 5 suppleanter. Föreningens ordförande, som
jämväl är styrelsens ordförande, och styrelsens övriga ledamöter jämte suppleanter
väljas av årsmötet för tiden till dess årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter
valet; dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter och
suppleanter avgår varje år. Avgår ledamot, inträder suppleant i hans ställe för resten av
mandattiden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt
arbetsutskott och ev. andra funktionärer.

§ 6.Styrelsens uppgifter in.m.
Styrelsen ansvarar inför föreningen för sin förvaltning och företräder föreningen i alla
densamma rörande frågor med bindande kraft för dess medlemmar. Den äger dock ej
rätt att utan föreningssammanträdets medgivande upptaga lån, påbörja nybyggnad,
försälja eller förvärva fast egendom. Styrelsen skall väl vårda föreningens tillgångar
med byggnader och inventarier och övervaka att dessa äro betryggande
brandförsäkrade. Styrelsen skall även tillse att föreningssammanträdets beslut bli
verkställda, beslutade årsavgifter inkasserade, uppgöra ordningsföreskrifter och anslå
dessa i lokalerna, besluta om hyresavgifternas storlek och tillse att dessa bli erlagda
samt i övrigt på alla sätt tillse att föreningens syften och intressen blir väl tillvaratagna.
Till årsmötet skall styrelsen förbereda alla ärenden, som där skola förekomma, samt i
god tid utfärda kallelse till föreningens sammanträde. Ordföranden åligger att
sammankalla styrelsen, då så är nödvändigt, leda styrelsens och föreningens
sammanträden samt i övrigt vara föreningens styresman. Sekreteraren åligger att vid
föreningens och styrelsens sammanträden föra protokoll över förhandlingar och beslut
samt låta verkställa justering av protokollen. Kassören åligger att föra ordentliga
räkenskaper över förvaltningen och upprätta förteckning över föreningens medlemmar.

§ 7.Räkenskaper och revision.
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skola av räkenskapsföraren
överlämnas till revisorerna för granskning senast en vecka före årsmötet. Dessa skola
efter verkställd granskning avgiva en skriftlig berättelse över granskningen med till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet.

§8.Ansvarighet.
För föreningens förbindelser svara endast dess tillgångar.

§ 9. Stadgeändring och föreningsupplösning.
För beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fordras beslut
med 2/3 majoritet av två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena
skall vara årsmöte. Upphör föreningen skall dess eventuella behållning överlämnas till
Hofterups Församling att användas enligt dess gottfinnande för ändamål, som nära
sammanfaller med föreningens syften.

§ 10.Tvister.
Eventuell tvist mellan styrelsen å ena sidan och föreningen eller någon dess medlem å
andra, skall denna avgöras av en skiljenämnd om tre personer enligt lagen om
skiljedom.
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