
Föreningen Hökmossens Gård

Stadgar

$1 LTPPGIFT
Föreningens Zindamårl iir att främja kultur och foreningsliv for de boende i de

niiriiggande stadsdelarna och att fora dess kulturarv vidare till kommande

generationer.
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Föreningen viii nå detta syfte bla genom

Att befrämja kunskapen om och kåinslan for gården och dess viirdefuila historia.

{i Att dokumentera intressanta ftremåil, handlingar och skeenden med anknytning til1

gården i nutid och i gången tid.

,A.tt samarbeta med kommunala organ och kulnrorganisationer, samt stimulera till
initiativ som gagnar gården och dess utveckiing.

Att injtiera studiecirklar, kurser och andra aktivjteter på gården-

Föreningen skall vara partipolitiskt och reiigiöst obunden.

$ 2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER
a) Medlemskap i foreningen erhålles av envar som ansluter sig till filreningens

målsättning utan siirskild ansökan men efter eriäggande av avgift som faststäles av

årsmötet
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b) Föreniny'öretag kan ansluta sig kollektivt mot ariig avgift, som faststiilles av

arsmötet. Sådan forening/ftretag äger en röst vid arsmötet

(, -c) Personer som på siirskilt sätt friimjar loreningens syften kan av styrelsen kallas tiil
hedersledamöter

$ 3 ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas genom

a) Föreningsmöten, vatav ett årsmöte
b) Styrelsen

$ 4 FORENT|TGSMÖTEN
Föreninssmöten hålies enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av sfyrelsen.^ -^-^-^-D---;ii;.-";;;.ta"li 

^.;t .; tirl och nlat.s, nmer. KallelseÅrsmötet hålles senast den 1 aprii på tid och plats som styrelseri beslår

utsändes till medlemmarna senast två veckor lore mötet. Varje medlem äger en röst.



Följande åirenden skal1 lorekomma på årsmötet:
1. Val av ordforande och sekreterare lor mötet
2- Fråga om mötet iir stadgeenligt utiyst
3. Vai av 2 justeringsmiin
4. Sfrelseberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet
7- Val av ordforande for komman6s vglfuamhetsår
8. Vai av 4 styreiseledamöter ochT styrelsesuppieanter varav 2 pä2 2x

9. Val av 1 revisor och 1 ersättare for denna
10. Val av 3 led'amöteri vaiberedningen
1 1. Faststiillande av årsavgifter
12. Behandling av lorsiag som skall inliimnas tili styrelsen minst 4 veckor fore arsmötet

/:- 13. Öwiga frågor

$ 5 STYRELSEN
Styreisen Zir beslutsmåissig niir minst halva antalet ledamöter iir niirvarande

'' Uppgifter
a) Att bland sLyreisens ledamöter utse vice ordforande, sekleterare, kassör och öwiga

erforderli ga fimktioniirer
b) Att forbereda fbreningens möten och verlstiilla dess beslut
c) Att foryaita ffllsningens tillgangar och sköta de löpande ärendena

d) Att inom i månad ffi:l riikenskapsårets slut till revisom liimna berättelse, protokoll
och räkenskaper

e) Att tilI årsmotet avge berilttelse över sin och foreningens verksamhet

D Att i öwigt arbeta i enlighet med riktlinjer i $ 1

$ 6 STADGEÄNDRiNG
Andring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid fvå på varandra öljande möten
med.minst 2 månaders mellanrum, varav 1 skall vara ordinarie årsmöte och skall vid
båda'tillfållena bitradas av 2/3 av de niirvarande röstberättigade medlemmama.
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Upplöses foreningen skall dess tillgangar liimnas över till lokal kulturfbrening.

( Ärsmöte den22 februari 2004 samt' Söndagscafd den 18 apnl2004
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