Stadgar för Björlanda-Torslanda hembygdsförening
Stadgar först antagna vid möte 25 september 1977, därefter reviderade och med 1986 års årsmöte
godkända och antagna den 13 april 1986. Reviderade och med 1987 års årsmöte godkända och
antagna den 29 mars 1987.
§ 1 Föreningens ändamål
Föreningen skall verka för att inom Björlanda och Torslanda församlingar tillvarata och vårda minnen,
traditioner och föremål, samt att även i andra avseenden verka för hembygdsvård.
§2 Medlemskap och avgifter
Medlemskap i föreningen vinnes genom att erlägga årsavgift. Storleken av denna fastställes varje år
av årsmötet. Ändring av årsavgift träder i kraft nästkommande år. Föreningar kan bli stödjande
medlemmar och äger rätt att vid föreningsmöten representeras av ett ombud.
§3 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter jämte tre
suppleanter.
En jämn fördelning av dessa mellan Björlanda och Torslanda bör eftersträvas.
Styrelseval äger rum vid årsmöte och gäller för tiden fram till nästa årsmöte.
Årsmötet utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning skall företas.
§4 Revision
Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning. De ska före mars månads utgång
till styrelsen inlämna revisionsberättelse.
§5 Årsmöte
Årsmöte hålles före april månads utgång varje år. Härvid ska behandlas följande ärenden:
1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
2. Styrelsens och revisorernas berättelse.
3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Val av ordförande för föreningen.
5. Val av tre styrelseledamöter för två år.
6. Val av tre suppleanter.
7. Val av två revisorer jämte suppleanter.
8. Val av tre medlemmar till valberedning.
9. Övriga ärenden.
Medlemsmöte kan dessutom hållas då styrelsen anser nödvändigt eller då minst 1/3 av föreningens
medlemmar anhåller därom hos ordföranden.
Vid sammanträde äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid
val, då lottning skall företas.
Kallelse till sammanträde sker på sätt som styrelsen anser lämpligt och skall ske minst åtta dagar före
sammanträdet.
§6 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte. För beslut om ändring erfordras ¾ av alla avgivna
röster.
Ändring träder i kraft så snart årsmötets protokoll blivit justerat.

§7 Eventuell upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan ske endast om beslut därom fattas av två på varandra följande
föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.
För sådant beslut erfordras minst ¾ av alla avgivna röster.
Skulle föreningen upplösas ska dess samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till någon
offentlig institution, som vill garantera att de används till främjande av det syfte för vilket föreningen
instiftats.

