Stadgar för Föreningen Österut

antagna vid konstituerande årsmöte den 22 maj 2002 i Kräklingbo bygdegård
§ 1. Namn
Den ideella, politiskt och religiöst obundna, föreningens namn är Föreningen Österut.
§ 2. Målsättning
Föreningen skall verka för fortsatt utveckling av Östergarnslandet som en levande bygd och ett
attraktivt område för såväl boende som besökande. Föreningen skall därvid arbeta för att
bibehålla och förbättra service, kommunikationer, kulturella aktiviteter och bygdegemenskap.
Det skall ske genom:
att fånga upp idéer, förslag och synpunkter från personer, företag och föreningar, och i samverkan
med andra föreningar och företag bilda arbetsgrupper som förverkligar dem
att hålla information om bygdens föreningar, företag och verksamheter aktuell och lättillgänglig
att arbeta som en enande kraft och ett ansikte utåt
Den långsiktiga målsättningen för föreningen är att bygden ska vara en så livskraftig och levande
bygd att våra ungdomar och andra vill och har möjlighet att bosätta sig här, och att företagare vill
och har möjlighet att etablera sig och driva lönsamma företag i området.
§ 3. Medlemskap
Rätt till medlemskap äger enskilda, organisationer och företag som delar föreningens målsättning.
Medlemskap erhålls när av årsmötet fastslagen medlemsavgift inbetalts.
§ 4. Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar kalenderår, 1 januari - 31 december.
§ 5. Föreningsstämma
Föreningsstämma (årsmöte) skall hållas senast 15 april. Eventuell extra föreningsstämma hålls
minst två månader före eller efter ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman har varje
närvarande medlem en röst. Organisation som är medlem i föreningen får utse en representant
som äger rösträtt å organisationens vägnar.
På föreningsstämmans dagordning skall följande ingå:
Godkännande av utlysandet av mötet
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare
Behandling av verksamhets-, räkenskaps- och revisionsberättelser
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår
Val av ordförande
Val av kassör
Val av styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer med suppleanter
Val av valberedning
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Övriga frågor att behandla på årsmötet:
Förslag från styrelsen
Motioner
Budget och verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
§ 6. Kallelse till föreningsstämma
Medlemmarna skall kallas till föreningsstämma (årsmöte) och eventuell extra föreningsstämma
senast 14 dagar före stämman.
§ 7. Motioner och Stadgeändringar
Motioner till föreningsstämman och förslag till ändringar i stadgarna skall skriftligen inlämnas
till styrelsen senast den 1 mars. För ändring i stadgarna fordras enkel majoritet vid två på
varandra följande föreningsstämmor.
§ 8. Beslutsordning
Beslut på möten fattas med enkel majoritet och med öppen omröstning. Ordförande har
utslagsröst.
§ 9. Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt en ledamot.
Ordförande och kassör väljs växelvis för en tid av två år med avgång vartannat år av
föreningsstämman. Övriga ledamöter väljs också de växelvis för en tid av två år med avgång
vartannat år.
Två styrelsesuppleanter utses växelvis för en tid av två år.
Andra organisationer som är medlemmar i föreningen äger rätt att utse en representant som kan
adjungeras i styrelsen.
§ 10. Valberedning
En valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande, utses av föreningsstämman
för en tid av ett år.
§ 11. Revisorer
Två stycken ordinarie revisorer samt en suppleant väljs av föreningsstämman för en tid av ett år.
§ 12. Upplösning av föreningen
Föreningen kan endast upplösas efter att detta behandlats vid två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ordinarie, och med 2/3 majoritet vid varje stämma.
Eventuella tillgångar skall tillfalla organisation på östra Gotland som verkar i föreningens anda.
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