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Stadgar för föreningen Öfolket
Syfte
§1

Öfolket är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1,
att renovera och upprusta, bevara och vårda öns byggnader samt dess omgivningar och, med beaktande av den kulturhistoriska miljön, även utveckla dessa efter medlemmarnas och besökares behov. Ett arrendeavtal med Åmåls
kommun ligger till grund för de planerade insatserna på
Storön. Öfolkets engagemang omfattar inte endast det
skötselområde som arrendeavtalet avser, utan även hela
Storön.

§2

Öfolket är en del av hembygdsrörelsen och vill skapa broar
mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningen
är öppen för alla oavsett bakgrund. Intresset för hembygden och naturen är drivkraften i engagemanget.
Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intresse av frågor
rörande
- Vänerns biologi och geologi.
- Historia och dokumentation av levnadsvillkor och arbetsförhållande för människor i regionen.
- Användande av reservatet för naturupplevelser och rekreation.
- Vårdande av gården på Storön med byggnader och omgivningar.
1 (6)

Stadgar fastställda på Öfolkets årsmöte 4 mars 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Användandet av våra lokaler, byggnader och bryggor ska
ske med omtanke och de är tillgängliga för alla medlemmar
och besökare. Uthyrning tillåts inte.
Underhåll av omgivning, byggnader och bryggor inom vårt
skötselområde sköts av föreningen

Medlemskap
§4

Öfolket består av enskilda medlemmar och av stödjande
medlemmar. Stödjande medlemmar är andra föreningar
med intresse för Öfolkets arbete.
Enskild medlem är röstberättigad.
Stödjande medlem är inte röstberättigad.

§5

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av årsmötet.
Medlemskap i föreningen fås genom inbetalning av medlemsavgift till föreningens kassör.
Medlem som inte efter påminnelse betalat medlemsavgiften kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som skadar föreningen eller dess anseende kan
uteslutas efter beslut av styrelsen.
Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt vid årsmöte- och medlemsmöte.
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Organisation och beslutsfattande
§6

Högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för
föreningen. Frågor av större betydelse mellan årsmötena
behandlas på medlemsmöten, i övrigt är styrelsen högsta
beslutande organ. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Föreningens praktiska arbete bör organiseras i arbetsgrupper som arbetar med genomförande av de delar av verksamhetsplanen som motsvarar respektive grupps inriktning. Sammankallande i arbetsgrupper kan utses av årsmöte eller av styrelsen. Om en arbetsgrupp önskar genomföra åtgärder av större betydelse som inte tydligt motsvaras av verksamhetsplanen ska frågan tas upp i styrelsen.
På årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte fattas beslut
med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten, utom på
styrelsemöte där ordföranden har utslagsröst.
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Vid personval ska dock sluten omröstning ske, om någon begär detta.
Beslutsfattande i arbetsgrupper är informellt.

Revision och valberedning
§7

Föreningens verksamhet granskas av revisorer. Kassören
ska lämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna senast den 1 februari.
Valberedningen bereder och föreslår kandidater till styrelse
och revisorer.
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Årsmöte
§8

Årsmöte ska hållas senast under mars månad och på plats
som styrelsen beslutar. Årsmötet består av föreningens
medlemmar. Styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
- Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
- Val av mötesordförande och mötessekreterare.
- Två protokolljusterare tillika rösträknare.
- Fastställande av föredragningslista.
- Verksamhetsberättelsen.
- Ekonomisk rapport.
- Revisionsberättelsen.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- Val av ordförande på ett år.
- Val av ordinarie styrelseledamöter på två år.
- Val av ersättare i styrelsen på ett år.
- Val av revisor samt ersättare att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
- Behandling av inkomna motioner och styrelsen förslag.
- Fastställande av avgifter för föreningen.
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- Fastställande av budget och verksamhetsplan för framförliggande verksamhetsår.

Medlemsmöte
§ 10

Utöver årsmötet hålls medlemsmöte när styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar
begär det.

Kallelser
§ 11

Kallelse till årsmöte och medlemsmöte ska ske genom epost, sms, facebook, vår hemsida eller motsvarande kanaler senast två veckor före mötet.

Styrelsen
§ 12

Styrelsen ska utöver vad som i övrigt sägs i dessa stadgar
representera föreningen, vara dess verkställande organ, föreslå medlemsavgift, vara ansvarig för föreningens ekonomi och medelsförvaltning samt i övrigt besluta om föreningens löpande ärenden.
Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fem ordinarie
ledamöter, samt minst tre ersättare till ordinarie ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser representanter till kommittéer etc. där föreningen är representerad.
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Stadgeändring
§ 13

Beslut om ändringar av dessa stadgar ska fattas på ordinarie årsmöte. Två tredjedels majoritet av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar behövs för att beslutet
ska vara giltigt.

Föreningens upplösning
§ 14

Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltigt
fattas med tre fjärdedels majoritet av röstberättigade närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten. Samtidigt ska beslut fattas om föreningens tillgångar.
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