Stadgar för

Föreningen Lästringebygden
Namn och verksamhetsområde
§1
Föreningens namn är Föreningen Lästringebygden. Föreningen är medlem i
Södermanlands hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges
Hembygdsförbund.
Föreningens verksamhetsområde utgörs av Lästringe socken och dess närmaste
omgivningar. Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun.

Föreningens ändamål och verksamhet
§2
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell
förening, vars ändamål är att värna om Lästringebygdens historia, nutid och
framtid.
I detta syfte skall föreningen


verka för att kunskapen om och känslan för Lästringebygdens kultur- och
naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer, samt



genom att engagera sig i frågor om kultur, näringsliv och kommunikationer
och på andra sätt sträva efter att bevara och utveckla bygden som en
attraktiv boendemiljö.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande
organisationer både i och utanför verksamhetsområdet.
En angelägen uppgift för föreningen är att förvalta traditionerna från
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Lästringe u.p.a. och Lästringe
Fastighetsägareförening u.p.a., särskilt med avseende på de verksamheter av
social och kulturell natur som bedrivits av dessa föreningar bl.a. i Lästringe
Folkets hus "Lådan".
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Medlemskap och årsavgift
§3
Enskild person som vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det
att årsavgiften betalats.
Styrelsen kan besluta att vägra medlemskap för den som inte delar föreningens
grundsyn. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av
styrelsen.
Juridisk person som vill stödja föreningens arbete genom ekonomiska bidrag
eller på annat sätt kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.
Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av
årsmötet, på förslag av styrelsen, utses till hedersmedlem.
§4
Årsavgiften bestäms årligen av årsmötet.
Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för
inträdesåret.
Medlem som ej erlagt fastställd årsavgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt
som bestäms av styrelsen.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Föreningens styrelse
§5
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och
årsmötets beslut.
§6
Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande
och minst fyra övriga ledamöter. Dessutom skall finnas minst två suppleanter.
Både styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet.
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter samt suppleanterna har
en mandattid på två år. De utses på så sätt att hälften väljs vartannat år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan
härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom eller utom styrelsen liksom
arbetsgrupper m.m.
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Styrelsen kan besluta att någon som är medlem i föreningen skall för viss fråga
eller arbetsuppgift vara adjungerad ledamot i styrelsen.
Styrelsen skall utse föreningens ombud till Södermanlands hembygdsförbunds
årsmöte.
§7
Styrelsen sammanträder i den omfattning och vid de tidpunkter som styrelsen
själv bestämmer. Sammanträde skall dock alltid hållas när minst hälften av
antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde skall ske på det sätt som styrelsen bestämmer.
Styrelsen beslutar om suppleanternas deltagande i sammanträden, dock att
suppleant alltid skall inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och
deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
§8
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning.
Styrelsen skall tillse att det finns tillfredsställande försäkringsskydd såväl för
föreningens fasta och lösa egendom som för dess verksamhet.
Styrelsen skall för årsmötet lägga fram förslag till verksamhetsplan för det
närmaste verksamhetsåret.

Firmateckning
§9
Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två av styrelsen
utsedda styrelseledamöter var för sig.

Räkenskaper och revision
§ 10
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
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För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid
årsmötet två revisorer och en suppleant för dessa.
Styrelsen skall senast den 31 januari till revisorerna överlämna årsredovisning,
innefattande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Revisorerna skall utföra sitt granskningsarbete fortlöpande. Det åligger dem att
till styrelsen överlämna revisionsberättelse, med till- eller avstyrkande av
ansvarsfrihet, i så god tid att den kan framläggas vid årsmötet.

Årsmötet
§ 11
Årsmöte skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Medlem får låta sig representeras av befullmäktigat ombud. Ingen får på grund
av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.
Stödjande medlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver
annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna
ske genom sluten omröstning.
Skriftlig kallelse till årsmöte tillställs medlemmarna tidigast fyra och senast två
veckor före mötet.
Motion till årsmötet kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion
skall vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionen.
Medlem som så begär skall senast en vecka före årsmötet få
årsmöteshandlingarna sig tillsända.
§ 12
Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst fem
ledamöter, av vilka en utses till sammankallande.
§ 13
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän
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5. Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
6. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
10. Val av revisorer samt suppleant
11. Val av valberedning
12. Fastställande av årsavgift
13. Fråga om arvoden
14. Förslag från styrelsen samt eventuellt inkomna motioner och styrelsens
yttranden över dessa
15. Styrelsens verksamhetsplan
16. Övriga ärenden
Fråga utöver dem som upptagits på det av styrelsen upprättade förslaget till
dagordning får diskuteras av årsmötet om minst hälften av de närvarande
röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

Extra föreningsmöte
§ 14
Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst en
femtedel av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till styrelsen.
Extra föreningsmöte kan endast besluta i de ärenden som föranlett mötet och
som upptagits på den dagordning, som tillställs medlemmarna i samband med
kallelsen.
Vid extra föreningsmöte gäller för övrigt vad som stadgas om årsmöte.

Stadgeändring
§ 15
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen vid årsmöte eller extra
föreningsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna
röster.

Upplösning av föreningen
§ 16
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om styrelsen framlagt
sådant förslag och detta förslag antagits vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Vid det andra av dessa
möten skall minst tre fjärdedelar av de röstande godkänna beslutet. Kallelse till
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det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första mötet
föreligger.
Är föreningens upplösning beslutad, skall dess efter betalning av skulder
behållna tillgångar, liksom även dess arkivalier, överlämnas till i första hand
förening eller annan organisation, i andra hand Nyköpings kommun, allt under
förutsättning att mottagaren åtar sig och bedöms komma att svara för fortsatt
främjande av de i § 2 angivna ändamål för vilka Föreningen Lästringebygden
bildats.
_________

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande föreningsmöte den 9 april 2005

