Stadgar 2014-11-08

och allmänna opinionen till god förståelse för inom
verksamhetsområdet aktuella problem och
önskemål,

§ 1 Mål och verksamhet

- hos myndigheter och institutioner utverka

Föreningen, som är en ideell sådan, har till
ändamål att främja bygdens och den bofasta
befolkningens intressen ifråga om natur, näringsliv,
trafik och kulturliv.

eventuellt behövliga anslag för föreningens arbete,

Utö kontakt- och intresseförening

- och ge ut tidningen Utö Kontakt
§ 6 Föreningsmöten

§ 2 Medlemskap och rösträtt
Aktivt medlemskap tillkommer alla som är
mantalsskrivna inom f.d. Utö församling. I detta
medlemskap ingår tidningen Utö kontakt.
Understödjande medlemskap utan rösträtt, kan
erhållas av inom f.d. Utö församling boende, men ej
mantalsskrivna, samt fritidsboende. Genom beslut
av styrelsen kan även annan skärgårdsintresserad
person bli medlem utan rösträtt.
§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgift skall erläggas för varje påbörjat
verksamhetsår. Medlemsavgiftens storlek beslutas
av ordinarie årsmöte.

Årsmötet, som hålls under februari månad, är
föreningens högsta beslutande organ. Till
föreningens årsmöte utfärdas kallelse med
angivande av eventuellt föreliggande särskilda
frågor och förslag minst 14 dagar i förväg genom
personlig kallelse i t.ex. tidningen Utö kontakt.
Motioner och förslag till årsmötet skall ingivas till
styrelsen senast 31 januari. Vid lika röstetal i
votering äger årsmötets ordförande utslagsröst, om
denne är medlem i föreningen, utom vid val, då
lottning skall äga rum. Extra årsmöte hålls, då
styrelsen finner erforderligt, eller då minst 1/8 av
föreningens aktiva medlemmar med angivande av
orsak skriftligen hos styrelsen så begär. Sådant
extra möte kan endast be handla frågor för vilka det
sammankallats.
Vid årsmötet skall förekomma:

§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall
vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa
stadgar; för personer som väljs enligt stadgarna:
tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och
med nästkommande årsmöte.

a) fråga om mötets behöriga utlysande
b) fastställande av föredragningslista
c) val av ordförande, sekreterare och
justeringsmän för årsmötet

§ 5 Uppgifter

d) styrelsens och revisorernas berättelser samt
fråga om ansvarsfrihet

Föreningen främjar det i § 1 angivna ändamålet
genom att

e) val av föreningsordförande, ordinarie
styrelseledamöter och suppleanter enligt § 5 nedan

- vara ett samarbetsorgan för berörda intressen
inom verksamhetsområdet,

f) val av två revisorer och ersättare för dessa

- utan att göra intrång på skärgårdsbefolkningens
frihet och självbestämmanderätt planera och vidta
åtgärder, som främjar den bofasta befolkningens
intressen,
- bl.a. genom aktiv medverkan i ungdomsfrågor
motverka flykten från skärgården,
- söka påverka myndigheter, trafikföretag

g) val av tre personer till valberedningen
h) behandling av motioner och andra föreliggande
ärenden.
Dessutom bör det varje år kallas till ytterligare
minst ett stormöte för diskussioner, åtgärdsförslag,
önskemål etc. Till dessa möten skall såväl fastsom fritidsboende inom f.d. Utö församling bjudas
in.

§ 7 Styrelse
Föreningens ledning utövas av en styrelse,
bestående av ordförande, som väljs särskilt och
åtta minst fyra ordinarie styrelsemedlemmar och
två suppleanter, som årsmötet bestämmer.
Ordförande ska väljas på två år, valberedningen
skall i sitt förslag tillse att hälften av ledamöterna
väljs på två år och hälften har ett år kvar vid
årsmöte. Suppleanter ska väljas för ett år.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet
ledamöter inklusive ordföranden eller dennes
ersättare är närvarande. Som styrelsens beslut
gäller den mening som de flesta ledamöterna
förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av tjänstgörande ordförande. Styrelsen
som inom sig väljer vice ordförande och kassör,
äger rätt att för särskilda ändamål med sig
adjungera behövliga experter och funktionärer. Till
årsmötet avlämnar styrelsen
verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret. Denna skall finnas tillgänglig hos
ordföranden och kassören minst 10 dagar före
årsmötet.
§ 8 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid
styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge
de ärenden som behandlats och de beslut som
fattats och skall vara justerade av tjänstgörande
ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar
senast 4 veckor efter sammanträde. Protokollen
skall arkiveras på betryggande sätt.
§ 9 Revision
Bokslut skall vara färdigställt senast en månad efter
verksamhetsårets utgång, varefter räkenskaperna,
protokoll och övriga handlingar av intresse
överlämnas till revisorerna. Revisorerna avlämnar
senast 14 dagar därefter revisionsberättelse.
Denna skall finnas tillgänglig hos ordföranden och
kassören minst 10 dagar före årsmötet.

§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och
kassören var för sig. Mot föreningens skulder
svarar endast dess tillgångar.
§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar, som dock icke får
förändra föreningens syfte och ändamål, kan
endast ske på årsmöte, och skall beslutas med två

tredjedel majoritet bland de närvarande
röstberättigade. Förslag om stadgeändring skall
angivas i kallelsen till årsmötet.

§ 12 Upplösning
Om föreningens verksamhet skulle upphöra och
dess organisation upplösas, skall alla tillgångar
tillfalla Utö Hembygdsförening och brukas för
allmännyttiga ändamål inom f.d. Utö församling.
Beslut om upplösning fattas i samma ordning som
beslut om stadgeändring enligt § 8 ovan.

