
                                                                                           
 
STADGAR  FÖR  ERSNÄS  HEMBYGDSFÖRENING. 
 
Antagna vid möte den 22 april 1985. 
 
Ändrade till årsmöte den 19 februari 2019. 
 
Ändamål och syften. 
Föreningen ska ägna uppmärksamhet åt bygdens natur- och kulturminnen, bidra till dess 
sakkunniga utforskande och tillvaratagande samt genom olika aktiviteter befrämja 
bygemenskapen. 
Föreningen vill samarbeta med Norrbottens museum och landsantikvarien i Norrbottens län. 
 
Medlemskap. 
I föreningen kan alla för dess ändamål intresserade personer vinna inträde, medlem som ej, 
efter påminnelse, betalt medlemsavgiften stryks från medlemsmatrikeln. Årsmötet beslutar 
om medlemsavgiftens storlek. Fullständig matrikel, över föreningens medlemmar förs av 
kassören. 
 
Förvaltning. 
Föreningens styrelse utgörs av ordföranden, som väljs för ett år i sänder, och 6 ledamöter, 
vilka utses vid föreningens årsmöte för två år i sänder. Vid första årsmötet väljs två ledamöter 
för endast ett år. Två styrelsesuppleanter, för ett år, ska väljas av årsmötet. De åligger 
ordförande att sammankalla styrelsen om så behövs eller då minst två styrelseledamöten 
därom gör hemställan. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. 
Föreningen ska ha minst två ordinarie möten per år plus årsmötet. En tredjedel av föreningens 
medlemmar kan hos styrelsen påkalla extra möte om anledning finns. 
Vid föreningens styrelsesammanträden och vid möten äger varje medlem en röst. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. 
Valen ska vara öppna. 
 
Revision. 
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer och 
en suppleant. Dessa väljs för ett år.  
Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december varje år. 
 
Kallelse. 
Kallelse till mötet sker genom affischering och digitala plattformar. 
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Årsmöte. 
Årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång. Vid årsmötet ska följande ärenden 
förekomma;  

1. Mötets öppnande. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Val av ordf., sekr. och två protokolljusterare för mötet. 
4. Styrelsens årsberättelse. 
5. Revisorernas berättelse. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
7. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
8. Val av två revisorer och en suppleant. 
9. Val av valberedning. 
10. Val av erforderliga arbetsgrupper. 
11. Fastställande av avgifter. 
12. Styrelsens rapporter och förslag. 
13. Övriga frågor. 
14. Mötets avslutande. 

 
Stadgeändring. 
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett 
ska vara årsmöte. Det ska vara minst 2/3 majoritet på vardera mötet.  
Mellan mötena ska det vara minst en månad.  
 
Föreningens upplösning. 
Beslut om föreningens upplösning kan ske endast genom två på varandra följande möten, 
varav ett ska vara årsmötet.  
Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till annan i byn verksam förening. 
Tillgångarna kan också fördelas på flera än en förening.  
 
Den eller de föreningar som då kan komma i fråga bör ha en inriktning som liknar 
hembygdsföreningens.  
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