Stadgar för Föreningen Norns Bruks Vänner
§ 1.
Föreningens säte är Hedemora kommun.
Föreningens syfte är:





att väcka intresse för Norns bruk
att samla och bevara berättelser, bilder och föremål som skildrar brukets utveckling
under olika tidsepoker
att göra detta material känt genom tryckning av skrifter och anordnande av
utställningar, samt
att arbeta för att bruksmiljön bevaras och underhålls.
§ 2.

Var och en som har intresse av föreningens arbete kan bli medlem.
Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.
På förslag av styrelsen kan årsmötet till hedersmedlem kalla person som främjat bygdens eller
föreningens intresse.
§ 3.
Föreningens styrelse består av ordförande och sex ledamöter samt tre ersättare. Styrelsen
väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen kan välja
arbetsutskott. Styrelsens ordförande väljs på årsmötet för tiden till nästa årsmöte. Övriga
ledamöter väljs på två år, halva antalet avgår varje år.
Ersättarna väljs på ett år och skall kallas till styrelsens sammanträden.
Två revisorer och en ersättare väljs för ett år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
§ 4.
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade senast
den 1 februari påföljande år. Revisorernas granskning av räkenskaperna skall vara avslutade
senast 1 mars.
§ 5.
Årsmöte hålls före juli månads utgång. Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen. Kallelse
till årsmöte eller extra föreningsmöte utfärdas av styrelsen skriftligen senast två veckor före
mötet. Rösträtt vid föreningsmöte tillkommer varje medlem som 14 dagar före mötets början
erlagt medlemsavgift.
Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning och enkel majoritet med undantag
av frågor som enligt dessa stadgar fordrar 2/3 majoritet. Vid mötet har tjänstgörande
ordförande utslagsröst.
§ 6.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda mötet.
2. Val av sekreterare att föra protokoll för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordförande underteckna årsmötets protokoll.
4. Frågan om mötet blivit utlyst i laga ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande och styrelse jämte ersättare.
10. Val av revisorer och ersättare.
11. Val av ledamöter i valberedning.
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek.
13. Övriga av styrelsen förberedda frågor.
§ 7.
Förslag som medlem önskar framställa vid föreningsmöte skall överlämnas skriftligen till
styrelsen senast sju dagar före mötet.
§ 8.
Styrelsen har rätt att utse kommittéer och personer för speciella uppgifter.
§ 9.
För ändring i dessa stadgar erfordras beslut vid två föreningsmöten varav ett skall vara
årsmöte. För beslutets giltighet fordras 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid
vardera mötet. Förslag till ändring av stadgarna kan göras av styrelsen eller av medlem.
§ 10.
Beslut om föreningens upplösning skall fattas på samma sätt som beslut om stadgeändring.
Vid dessa möten beslutas om disponering av föreningens tillgångar.

