Stadgar för Föreningen Fårö Framtid
§1
Namn
förening.

Föreningens namn är Föreningen Fårö Framtid. Föreningen är en ideell
§2

Ändamål

Föreningen har till ändamål att med stöd av en upprättad fond och på annat
sätt varaktigt och självständigt verka för att
- skapa en balans mellan utveckling och bevarande så att Fårös unika naturoch kulturvärden bibehålles och utvecklas i banor som skapats av öns
månghundra- åriga odling, bebyggelseutveckling och landskapsutnyttjande
- utveckla Fårös möjligheter till friluftsliv och rekreation så att den bofasta
befolkningens intressen tas tillvara, arbetstillfällen skapas och möjligheterna
förbättras för ett åretruntboende i ett långsiktigt perspektiv
- vara ett gemensamt och övergripande forum för fåröbornas intressen i
diskussioner och förhandlingar med myndigheter och centrala organisationer
§3

Medlemmar Enskilda personer, företag och sammanslutningar, som vill arbeta för
Föreningens syften må ansluta sig till Föreningen som medlemmar. Varje
medlem i Föreningen erlägger en årlig avgift.
Medlem, som skadar Föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen,
kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen.
§4
Avgift

Varje medlem skall till Föreningen betala en årlig avgift. Medlemsavgift
beslutas av årsstämman. Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår skall
erläggas senast sex månader efter avslutat kalenderår.
§5

Organisa- Föreningens olika organ är årsstämma, styrelse och arbetsutskott.
tion
Årsstämman är Föreningens högsta beslutande organ.
Medlemmarnas rätt att besluta i Föreningens angelägenheter utövas vid
årsstämman. Medlemmarnas rätt vid årsstämman utövas av medlemmen
personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Årsstämman utser en styrelse. Styrelsen svarar för Föreningens organisation och
förvaltning av Föreningens angelägenheter. Styrelsen handhar den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen
och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.
Styrelsen kan vid behov inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelse

§6
Föreningens angelägenheter/verksamhet leds/handhas av en styrelse.
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Styrelsen skall bestå av sex ledamöter inklusive ordförande.
Ordföranden och tre styrelseledamöter väljs av årsstämman, medan Fårö
hembygdsförening och Fårö samfällighetsförening utser vardera en
styrelseledamot, som godkännes av årsstämman.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsens ledamöter väljs på två år, varav hälften väljs på endast ett år vid
första valtillfället, så att varje år tre ledamöter väljs på två år. Ordförande och
ledamöter kan omväljas.
Styrelsen beslutar - med iakttagande av vad under § 3 stadgas - om medlemskap
i Föreningen. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera sakkunniga inom olika
områden. Adjungerade har inte rösträtt i styrelsen men rätt att få sin mening
antecknad till protokollet.
§7
Beslutsför Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande och
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall föra protokoll över sina styrelsemöten och beslut.
Teckningsrätt
Kallelse

§8
Föreningen tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen
därtill
utser.
§9
Styrelsens ordförande eller sekreterare kallar styrelsen till sammanträde när så
erfordras eller efter begäran av någon av styrelsens övriga ledamöter.
Sammanträde skall dock hållas minst två gånger per halvår. Ett av dessa möten
förläggs till mars månad i samband med årsstämman.
Kallelse med förslag till dagordning vad gäller styrelsens möten skall tillställas
ledamöterna minst två (2) veckor före mötet.
Kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och
senast två veckor före ordinarie och senast sju dagar före extra årsstämma.
Skriftlig kallelse skall avsändas till varje medlem vars postadress är känd för
Föreningen, om 1. ordinarie årsstämma skall hållas på annan tid än som
föreskrivits i stadgarna, eller 2. årsstämman skall behandla fråga om
a) sådan ändring av stadgarna som avses i 20 §,
b) föreningens upphörande.
I kallelse skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.
Avser ärende ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av
förslaget till ändring anges i kallelsen.
Föreningen skall under minst en vecka närmast före stämma hålla
redovisningshandlingar, revisionsberättelse och motioner eller avskrift därav
tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till medlem som begär det och
uppger sin adress.

§ 10
Årsstämma Ordinarie årsstämma skall hållas årligen, före april månads utgång. Plats för
mötet bestäms av styrelsen.
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Rätt att närvara vid årsstämma har medlem eller ombud för denne. Ombud vid
årsstämman får företräda högst tre (3) medlemmar.
Vid ordinarie årsstämma skall följande förekomma:
1. Val av
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två justeringsmän, tillika rösträknare
2. Godkännande av röstlängd
3. Fråga om mötet blivit behörigen kallat/utlysts i behörig ordning
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av
a) verksamhetsberättelse för det senaste
räkenskapsåret
b) ekonomisk redogörelse
c) revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Bestämmande av ersättning/arvode till styrelseledamöter (och
revisorer) 8. Fastställande av medlemsavgift
9. Val av
a) ordförande
b) övriga ledamöter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning bestående av tre (3) medlemmar, varav en
är sammankallande
12. Övriga frågor, motioner
Vid extra årsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som
anges i kallelsen.
Valberedningen förbereder samtliga förekommande val för tiden till och med
nästföljande årsstämma.
Vid möte har endast Föreningens medlemmar eller dess ombud rösträtt och
endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som
erlagt medlemsavgift senast 31 december för året före årsstämman.
Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna valsedlar om så begärs.
Beslut fattas, där dessa stadgar inte har bestämt något annat, med enkel
röstövervikt och vid lika röstetal genom lottning.
§ 11
Motioner Vid årsstämman får till avgörande endast upptagas ärenden som angivits i
kallelsen. Undantag från denna regel kan göras om mötet så finner angeläget.
Motioner som medlem önskar få behandlad på årsstämman bör skriftligen
inlämnas till styrelsen i god tid, senast en (1) månad, innan mötet. (Om
motionen in- kommit efter det att kallelse skickats ut, bör medlemmarna
underrättas om inkommen motion innan mötet).
§ 12
Extra möte
Om styrelsen finner det påkallat eller 2/3 av Föreningens
medlemmar så påkalla skall styrelsen kalla till extra årsstämma. I kallelsen till
sådant möte skall den fråga som föranlett mötet anges. § 13 Röstlängd
Röstlängden inför årsstämman skall innehålla uppgift om alla medlemmar. Det
är uppgifterna per den 31 december året före årsstämman som skall ligga till
grund för uppgifterna i röstlängden.
Räkenskaper

§ 14
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ombesörjer att det för
Föreningen fortlöpande förs räkenskaper över belopp som har inbetalats till
eller utbetalats av Föreningen. Det skall finnas verifikationer för in- och
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utbetalningar. Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning per år. I
sammanställningen skall även anges värdet av Föreningens tillgångar vid
räkenskapsårets slut. För varje år upprättar styrelsen en berättelse över
Föreningens angelägenheter/verksamhet. Berättelsen och sammanställningen
skall överlämnas till revisorerna en månad före årsmötet. Redovisningarna skall
skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
§ 15
Revisorer Föreningen skall ha två revisorer. Revisorerna skall utses/godkännas av
årsstämman för ett år i sänder. En av revisorerna skall vara auktoriserad eller
godkänd revisor.
Revision

§ 16
Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och räkenskaper under året.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse, som
överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsstämman.
Revisorerna äger jämväl rätt att företa extra revision när helst under året.
Revisorerna har rätt att av Föreningen få skäligt arvode för sitt uppdrag.

§ 17
Fastigheter
Styrelsen beslutar om Föreningens eventuella fastigheter liksom om
den löpande förvaltningen i övrigt.
Gåva m.m.

§ 18
Därest vid gåva eller testamente särskilda villkor föreskrivas skall
dessa följas.

§ 19
Avyttring Föreningen tillhöriga områden må inte avyttras utan årsstämmans tillstånd. av
fastigheter
Ändring av
stadgar

§ 20
För ändring av dessa stadgar, som inte får avse stadgarnas
formulering i § 2 om
Föreningens ändamål, fordras antingen att samtliga medlemmar är ense därom
eller beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara
ordinarie årsstämma. Mellan de båda mötena skall minst trettio (30) dagar
förflyta.

§ 21
Upplösning För upplösning av Föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas för
stadgeändring i § 20. För giltighet av sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet
till vardera mötet. Upplöses Föreningen skall tillgångarna efter beslut av
årsstämman överlämnas till den förening/institution/organisation etc som av
årsstämman anses mest lämpad att företräda Föreningens syften.
____________________________
Ovanstående stadgar antogs vid konstituerande stämma i Fårö Bygdegård tisdagen den 24
mars 1998.
Uppdaterade vid årsstämma 040313, 060318, 070317, 090413, 150406
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