Stadgar för föreningen Värna Adelsö
-antagna vid konstituerande möte, tillika årsmöte, på Adelsö 2004-06-12
§ 1. Ändamål
Föreningen har till syfte att värna Adelsös natur och kultur samt främja möjligheterna att bo
och arbeta på ön med respekt för dess miljövärden. Föreningen vill samla såväl fast- som
fritidsboende.
§ 2. Medlemskap
Föreningen vill samla enskilda personer som delar intresset för Adelsö. Medlem är den som
erlagt fastställd avgift.
§ 3. Allmänt medlemsmöte
Föreningens högsta beslutande instans är allmänt medlemsmöte. Varje medlem har en röst.
Röstning genom ombud är inte tillåten. Allmänt möte hålls då styrelsen anser att det behövs.
De ärenden som skall avgöras på mötet bör så långt möjligt anges i kallelsen.
§ 4. Årsmöte
Årsmöte skall hållas i juni månad. På årsmötet skall behandlas styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under föregående verksamhetsår. Vidare utser årsmötet styrelse, två revisorer och en revisorssuppleant
samt fastställer årsavgift. Årsmötet utser ordförande. Innehavare av övriga uppgifter inom
styrelsen utses av denna.
§ 5. Kallelse
Kallelse till allmänt möte sker skriftligen minst 14 dagar i förväg genom anslag vid affären
och vid färjan. Dessutom kan kallelse ske genom E-post och meddelande i brevlådor på ön.
§ 6. Omröstning
Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan endast begäras vid personval. Vid lika röstetal
avgöres frågan genom ordförandens utslagsröst utom vid val då lotten skiljer.
§ 7. Styrelse
Föreningens verksamhet ledes av en styrelse bestående av minst tre ledamöter. Styrelsen kan
för verksamheten utse utskott och kommittéer i erforderlig utsträckning. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 8. Valberedning
Årsmötet utser valberedning på 2-3 personer varav en sammankallande.
§ 9 Stadgar
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut på två på varandra följande föreningsmöten
varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
§ 10. Upplösning
Beslut om upplösning fattas på samma sätt som gäller för stadgeändring. Beslut om
disposition av föreningens tillgångar skall fattas på det första mötet och godkännas även av
det andra.
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