STADGAR FÖR INTRESSEFÖRENING HÄRJEDALENS KULTURCENTRUM
================================================================
1. NAMN
Föreningens namn skall vara "Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum" med säte i
Lillhärdal, Härjedalen.
2. ÄNDAMÅL
Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum är en ideell och fristående förening och har som
ändamål att främja intresset för kultur i Härjedalens Kommun. För att fylla sitt ändamål skall
föreningen bland annat:
- arrangera kurser för att fortbilda sig inom kulturella områden
- arrangera offentliga konserter
- arrangera utställningar
- främjande av konstnärliga arbeten med möjlighet till uppehåll och vistelse
3. MEDLEMSKAP
Till medlem kan väljas person som stödjer föreningens syfte. Ansökan om medlemsskap sker
skriftligen. Styrelsen, eller årsmötet, beviljar medlemsskap. Medlemsskap erhålles genom
erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms vid årsmötet och skall erläggas inom
den tid som styrelsen bestämmer.
4.
BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet och styrelsen.
5. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av ordförande, ytterligare två ledamöter och en suppleanter, samtliga
valda vid årsmötet. Mandattiden sträcker sig från ett årsmöte till kommande årsmöte.
Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst två
ledamöter. Den är beslutsmässig då minst två av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kassören förvaltar föreningens medel och dess räkenskaper.
6.
RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår Styrelsens förvaltning granskas av en revisorer.
Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.
7.
ÅRSMÖTE
Årsmöte hålles senast under mars månad och på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmötet skall utsändas senast två veckor före årsmötet.
På årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
6. Föredragning av revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästa kalenderår
9. Val av ordförande
10. Val av ytterligare fyra styrelseledamöter samt två suppleanter
11. Val av två revisorer samt suppleanter till dessa
12. Val av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
14. Övriga frågor
8.
STADGEÄNDRING
Stadgeändring får ske endast vid årsmötet och skall särskilt nämnas i kallelsen till detta. För
antagande erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.
9.
UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett
årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med
likartat syfte.

