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Stadgar för Hamburgsunds Bildarkiv fastställda vid konstituerande möte för
föreningen den 6 oktober 1996.
Paragraferna 5, 8 och 9 reviderade den 31 mars 2004.
§1
Föreningens namn är Hamburgsunds Bildarkiv.
§2
Föreningen har till ändamål att dokumentera Hamburgsundstrakten då och nu i bild och
text samt bl a genom utställningar och tillhandahållande av bilder sprida kännedom om
Hamburgsund.
§3.
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma.
2. Styrelse.
3. Revisorer.
§4
Föreningen är opolitisk och ej bunden till någon annan förening eller sammanslutning.
Medlem kan var och en bli oberoende av bostadsort.
§5
Föreningens styrelse består av ordförande och högst sex ledamöter, därav en kassör och
en sekreterare, samt två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år och
övriga på två år.
§6
Styrelsen har sitt säte i Hamburgsund.
§7
Styrelsen åligger att:
1. verkställa föreningsstämmans fattade beslut.
2. handha föreningens ekonomi och däröver låta föra räkenskaper.
3. utse firmatecknare för föreningen.
4. till årsstämman avge årsredovisning för föregående räkenskapsår samt
verksamhetsberättelse.
5. verka för föreningens ändamål enligt §2.
§8
Styrelsen sammanträder när ordföranden så beslutar eller när minst tre av fyra ledamöter
respektive minst fyra av sex ledamöter av styrelsen begär det.
§9
Styrelsen är beslutsför då minst tre av fyra ledamöter respektive minst fyra av sex
ledamöter är närvarande.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.
§10
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsens årsredovisning skall senast den 15
januari överlämnas till revisorerna.
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§11
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två
revisorer som jämte en revisorssuppleant väljs av stämman.
Revisorerna skall senast den 31 januari avge berättelse över sin granskning.
§12
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på
stämman. Den hålls årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen utser.
För behandling av visst ärende skall extra stämma hållas när styrelsen så beslutar eller
när minst tre medlemmar skriftligen begärt detta. Över dylikt ärende skall styrelsen avge
utlåtande.
Kallelse till årsstämma skall ske senast två veckor och till extra stämma senast en vecka
före stämman. I kallelse till extra stämma skall anges det ärende som skall behandlas.
§13
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande och sekreterare för stämman samt två justeringsmän, tillika
rösträknare.
2. fastställande av dagordning.
3. fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. behandling av styrelsens årsredovisning.
5. revisorernas berättelse.
6. fastställande av resultat- och balansräkningarna.
7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
8. Beslut om den årliga medlemsavgiftens storlek.
9. behandling av ärende som hänskjutits till stämman.
10. val av föreningens ordförande.
11.val av styrelseledamöter och suppleanter.
12.val av revisorer och revisorssuppleant.
§14
På extra stämma må endast avgöras ärende som varit upptaget i kallelsen till stämman.
§15
Föreningens styrelse yttrar sig i ärenden som myndighet remitterat till föreningen.
§16
Uteslutning av medlem får ej beslutas innan denne haft tillfälle att yttra sig.
§17
För stadgeändring eller upplösning av föreningen krävs beslut med två tredjedels
majoritet på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara årsstämma.
§18
Vid beslut om upplösning av föreningen skall alla dess tillgångar i form av foton,
negativ m m samt föreningens likvida medel tillfalla Kville Hembygdsarkiv.
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