Stadgar för Öland Kust till Kust Intresseförening
Version antagen efter årsmöte 1 september 2009
§ 1 UPPGIFT
Föreningens ändamål är att




skapa engagemang i bygden så att kreativiteten hos de boende kommer att generera idéer
och att bygden växer.
samarbeta med kommunala organ och organisationer inom verksamhetsområdet samt
stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningen skall verka för att
bli en remissinstans för kommunala planer av intresse för bygden
föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen erhålles av var och en som ansluter sig till föreningens målsättning, utan
särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet.
§ 3 ORGANISATION
Föreningens verksamhet skall utövas genom
- föreningsmöten, varav ett årsmöte
- styrelse- kommittéer eller grupper som årsmötet utser.
§ 4 FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten hålls enligt beslut vid årsmöte eller på kallelse av styrelsen.
Årsmöte hålls senast den första augusti, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till
föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra
stämma, via skriftligt meddelande alternativt via E-post eller internet på föreningens hemsida.
Styrelsen utfärdar kallelse. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän.
4. Styrelseberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande för ett år
8. Val av ytterligare ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av revisor och suppleanter
10. Val av tre ledamöter i valberedningen.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Behandling av styrelsens förslag.
13. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet
14. Övriga frågor.
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§ 5 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman
fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen.
Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet (två års mandattid). Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som
avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För
styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder noll till tre suppleanter. De inträder i styrelsen då
ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att bevista styrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Uppgifter:
- att bland styrelsens ledamöter utse kassör, vice ordförande, och sekreterare.
- att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
- att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
- att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna protokoll och räkenskaper.
- att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.
- att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.
§ 6 RÄKENSKAPSÅR OCH VERKSAMHETSÅR
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret, medan verksamhetsåret omfattar tiden från ett
årsmöte till nästa årsmöte.
§ 7 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om
förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedelars majoritet.
§ 8 BESLUT OM UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Öland Kust till Kust Intresseförening skall fattas vid två på varandra
följandeordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de
närvaranderöstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning
överlämnas till annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens
rekonstruktion så snart som möjligt.
SLUT
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