Stadgar för Mörrums Hembygds- och fornminnesförening
(Stadgarna fastställdes 1950, reviderades på årsmötet 1993 och 2011-02-17
§ 1 Föreningens namn och verksamhetsområde
Föreningens namn är Mörrums hembygds- och fornminnesförening. Dess verksamhetsområde är
i huvudsak ”gamla Mörrums kommun”. Föreningen bildades den 12 december 1949.
§ 2 Målsättning
Föreningens syfte är att väcka och underhålla förståelse för det svenska landskapets skönhetsoch stämningsvärden, verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur och
befordra friluftslivets sunda utveckling med hänsyn till såväl ideella som materiella värden.
Föreningen vill även från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt intresse och i av
föreningen ägda och förvaltade byggnader förvara sådana föremål från äldre och senare tid, som
belyser ortens folkliv och historia.
§ 3 Arbetsplan
Sitt syfte vill föreningen främja genom att förvärva som gåva eller köp, sådana föremål som kan
åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom orten. För att uppnå målsättningen, kan
föreningen också anordna fester, möten, studieverksamhet, utfärder, resor, föredrag med mera.
§ 4 Medlem
Var och en som vill stödja föreningen i dess målsättning och betalar av årsmötet fastställd
medlemsavgift kan bli medlem i föreningen. På förslag av styrelsen kan årsmötet till
hedersledamot utse person som på ett verksamt sätt främjat bygdens och föreningens intressen.
§ 5 Medlemsavgift
Föreningens medlemmar betalar årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år
fastställs av föreningens årsmöte.
§ 6 Styrelse
Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst nio personer och lika
många suppleanter. Styrelsen väljs på två år.
I styrelsen ingår:
 Ordförande
 Vice ordförande
 Sekreterare
 Vice sekreterare
 Kassör
 Fyra ledamöter
 Nio suppleanter
Ordförande, sekreterare och två ledamöter och fem suppleanter väljs det ena året. Vice
ordförande, vice sekreterare, kassör och två ledamöter och fyra suppleanter väljs det andra året.
Årsmötet väljer också två revisorer med suppleanter som skall granska styrelsens förvaltning.
Om ordinarie ledamot lämnar styrelsen under pågående mandatperiod ersätts denne av suppleant
som utses genom lottning.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
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§ 8 Årsmöte
På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 Att mötet är stadgeenligt utlyst
 Fastställande av dagordning
 Val av mötesordförande
 Val av mötessekreterare
 Val av två protokolljusterare/rösträknare för mötet
 Behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess
godkännande
 Behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt
fasställande av bokslutet
 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
 Val av styrelse
 Val av revisorer
 Val av valberedning som skall bestå av minst tre personer
 Behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
 Beslut om medlemsavgiften
 Övrigt
 Avslutning
Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet sker genom förra
årets programblad. Årsmöteshandlingar utdelas vid årsmötet men kan också beställas hos
ordförande, kassör och sekreterare tidigast tre dagar före mötet. På årsmötet har endast
föreningens medlemmar rösträtt och endast medlemmar kan inväljas i styrelsen. Som medlem
räknas den som betalat medlemsavgift för förutvarande eller innevarande verksamhetsår
§ 9 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte skall hållas enligt beslut av styrelsen eller då minst 25 procent av
föreningens medlemmar begär det, med angivande av skälet. Vid extra möte får endast i
dagordningen upptagna ärenden avgöras.
Kallelse till extra möte skall ske i ortspressen senast sju dagar före mötet
§ 10 Beslut, omröstning och stadgefrågor
Medlem äger vid årsmötet och föreningsmötet en röst. Omröstning sker öppet.
Vid val till styrelse och revisorer skall sluten omröstning ske om det finns flera kandidater.
Vid förrättande av val och vid fattande av beslut gäller enkel majoritet. I fråga om inköp eller
avyttrande av fastighet samt ifråga om stadgeändring krävs
¾- dels majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten
avgör.
§ 11 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning måste fattas med 2/3-dels majoritet på två på varandra
följande medlemsmöten, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte.
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar och egendom tillfalla den eller de som
föreningen beslutar om på medlemsmötena där frågan om upplösning beslutas.

