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§ 1Östra Emterviks hembygdsförening har som mål att främja hembygdens kultur och stärka
samhörigheten. Hembygdsföreningen vill ta tillvara den kunskap som finns inom olika kulturområden
och förmedla den vidare. Föreningen skall arbeta för jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och vara öppen
för alla. Föreningens arrangemang skall vara alkohol och drogfria.
§ 2 Medlemskap erhålls genom att erlägga medlemsavgift. Årsavgiften för medlemskap inklusive
prenumerationsavgift för tidskriften ”Östemtingen” fastställs av årsmötet.
Styrelsen kan utse hedersmedlem som därmed erhåller medlemskap livet ut och är befriad från medlemsavgift.
Ständigt medlemskap införs 2009 som en ny form av medlemskap där medlemsavgiften erläggs som en
engångsavgift som gäller livet ut. Medlem som under två års tid inte betalat medlemsavgift ska anses ha utträtt
som medlem.
§ 3 Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av åtta (8) ordinarie ledamöter
förutom ordförande.
Ledamöter väljs på två (2) år
Ordföranden väljs på ett (1) år i taget.
Revisorernas antal skall vara två (2) och väljs på två (2) år.
Antalet revisorssuppleanter skall också vara två (2) och väljs på två (2) år.
Ingen styrelseledamot får samtidigt vara revisor eller revisorssuppleant.
§ 4 Föreningens årsmöte skall äga rum inom tre månader efter verksamhetsårets slut. Årsmötet skall hållas
en sön- eller helgdag på hembygdsgården. Kallelse till årsmötet sker genom införd annons i tidningen
"Östemtingen". Skulle tidningen läggas ned, sker kallelse till årsmötet i form av införd annons i ortens
tidning. Vid årsmötet utövas rösträtt genom personlig närvaro. För beslut krävs enkel majoritet, där
ordföranden vid lika röstetal äger utslagsröst.
§ 5 Vid årsmötet behandlas följande stadgeenliga ärenden:
a) Val av ordförande för årsmötet, sekreterare och två personer att jämte ordföranden justera
protokoll.
b) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
c) Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.
d) Frågan om godkännande av verksamhetsberättelse.
e) Föredragning av ekonomisk redovisning för föregående år.
f) Föredragning av revisorernas berättelse för föregående år.
g) Frågan om godkännande av framlagd ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för
föregående räkenskapsår.
h) Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.
i) Val av styrelseledamöter, val av revisorer och suppleanter för dessa allt enligt §3.
j) Val av valberedning, som består av 3 personer varav en är sammankallande.
Val av redaktör för Östemtingen.
Val av sammankallande för festkommitté samt val av övriga ev. utskott, vars inrättande kan anses
befogade med hänsyn till speciella frågor. Valberedning, tidningsredaktör, sammankallande av
festkommitté och ev. övriga utskott väljs på ett (1) år.
k) Övriga frågor väcks muntligen eller skriftligen till styrelsen minst sju (7) dagar före årsmötet.
§ 6 Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande, vice ordförande
och kassör äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då ordföranden och minst
fyra (4) av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen
verkställer fattade beslut och leder föreningens verksamhet samt ansvarar för dess fasta och lösa egendom.
Årligen före den 15:de februari överlämnar kassör eller styrelseledamot föreningens räkenskaper till
utsedda revisorer jämte berättelse angående föregående räkenskapsårs förvaltning.
§ 8 Utsedda revisorer skall årligen före den. 15: de mars till föreningens styrelse avlämna
revisionsberättelse jämte reviderade räkenskaper över föregående verksamhetsår och dess förvaltning.
§ 9 Beslut om avhändande av fast egendom kan endast fattas genom att två på varandra följande årsmöten
med trefjärdedels (3/4) majoritet beslutar så. Samtliga medlemmar skall vara informerade om föreslagen
avyttring inför båda årsmötena. Beslut om avhändande av lös egendom kan fattas av ett årsmöte med tre
fjärdedels (3/4) majoritet. Beslut om avhändande av lös egendom kan fattas av styrelse om värdet
understiger ett basbelopp och föremålet/föremålen inte har lokal kulturell anknytning. Vid föreningens
upplösande skall dess kontanta tillgångar och fastigheter överlämnas till Östra Ämterviks kyrkoråd att av
detsamma förvaltas i enlighet med föreningens under § 1 angivna ändamål. Samlingar skall överlämnas till
Värmlands hembygdsförbund att förvaras av detta som en enhet.
§ 10 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte och under förutsättning av minst två
tredjedelars (2/3) majoritet.

