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§1

Föreningens syfte är att på lämpligt sätt vårda och bevara Vållös kulturarv samt främja
öns fortlevnad som en levande skärgårdsö.
Föreningen är en ideell, opolitisk, förening öppen för alla - bofasta öbor som
sommarboende och övriga intresserade och sympatisörer.

§2

Föreningen har sitt säte på Vållö.

§3

Medlemskap i föreningen erhålls genom att betala medlemsavgift till föreningens
konto, kassör eller annan styrelseledamot.

§4

Anmälan om utträde ur föreningen inges skriftligen till styrelsen. Medlem som senast
31/7 ett år inte betalat medlemsavgift anses ha lämnat sitt medlemsskap.
Medlem, som bryter mot dessa stadgar, skadar eller på annat sätt motarbetar
föreningen, kan på styrelsens förslag av årsmötet uteslutas ur föreningen.

§5

Årsmöte hålles senast 31 juli årligen.
Årsmötet fastställer medlemsavgift för kommande år. Dvs årsmötet 2011 fastställer
medlemsavgift för år 2012.

§6

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning sker öppet om ingen begär sluten
sådan. Vid omröstning i personfrågor sker detta dock alltid som sluten omröstning.
Rösträtt må utövas genom skriftlig fullmakt. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.

§7

Vid årsmötet gäller särskild föredragningslista där minst följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare Val av en protokolljusterare att jämte ordf justera mötets
protokoll
4. Årsmötets stadgeenliga utlysning
5. Förslag till dagordning
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Revisorernas berättelse
9. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
10. Medlemsavgifter
11. Val av styrelseledamöter vars mandatperiod går ut. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
§8

Räkenskapsåret följer kalenderår. Räkenskaperna skall vara avslutade och revisorerna
till handa senast 14 dagar före årsmötet.

§9

Kallelse till ordinarie årsmöte sker inom Vållö genom anslag å härför lämplig plats
senast 14 dagar i förväg. Ej bofasta medlemmar kallas på lämpligt sätt.

§10

Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst 5 ordinarie ledamöter bland vilka
ordförande, sekreterare och kassör ska utses. Övriga ledamöters arbetsuppgifter
definieras inom styrelsen. Vid val skall uppmärksammas att ordförande och kassör inte
bör avgå samtidigt.
Härutöver kan 2 ersättare väljas.
Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år.
Ersättarer väljes på ett år.
Inom styrelsen skall det finnas fast bosatta på Vållö.

§11

Styrelsen skall;
-Sköta föreningens löpande verksamhet och angelägenheter
-förvalta föreningens kassa
-Upprätta aktuell medlemsförteckning
- i övrigt verka för föreningens målsättningar.

§12

För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst hälften av ledamöterna vara
närvarande. Vid lika röstetal inom styrelsen har ordförande utslagsröst.

§13

Revisorer väljes 2 st på 1 år.
Revisorssuppleanter väljes 2 st på 1 år

§14

Föreningens teckningsrätt utövas av ordförande och kassör, var och en för sig.

