STADGAR för

Värings Intresseförening
§ 1 Föreningen
Föreningens namn är Värings Intresseförening.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

med föreningens syfte. Revisorn granskar
räkenskaper och verksamhet samt bifogar sin
berättelse i kallelse till årsmötet.

§ 2 Syfte
Föreningen har till syfte
att verka för en positiv utveckling för Väring
med omnejd
att verka för samarbete mellan ortens
invånare, föreningar, företag, skola, kyrka
och serviceorgan
att verka för att bibehålla den positiva
livsmiljön i trakten

§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls varje år, senast den 31
mars. Kallelse utgår till alla medlemmar samt
anslås i byn, minst 14 dagar i förväg. Till
medlemmarna bifogas med kallelsen: ekonomisk
berättelse, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan
samt valberedningens förslag.
Förslag till verksamhetsplanen, samt motioner till
årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen
senast den 1 mars.

§ 3 Medlemmar
Enskilda, föreningar och företag kan bli
medlemmar genom att erlägga årsavgift
§ 4 Styrelse
En styrelse väljs för att leda verksamheten.
Styrelsen består av ordförande, samt fyra
ledamöter. Fyra suppleanter utses också.
Suppleanterna har alltid närvarorätt vid
styrelsemötena. Styrelsen väljs t o m tiden för
nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsens uppgift är
att verka enligt föreningens syfte
att förbereda och leda föreningens arbete
att nogsamt sköta föreningens ekonomi samt utse
kassör/firmatecknare
att lämna uppgifter om föreningens ekonomi och
verksamhet till revisorn senast 28 februari
att företräda föreningen och ta nödvändiga beslut
emellan medlemsmöten
att kalla till medlemsmöten när situationer
uppkommer som kräver detta
att vid särskilda behov kunna tillsätta kommittéer
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av
medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal
avgör ordföranden. Arbetet är ideellt.
Reseersättning kan utgå efter styrelsebeslut.
§ 5 Ekonomi
Räkenskapsår är detsamma som kalenderår.
Styrelsen förvaltar och använder medel i enlighet

Följande ärenden behandlas på årsmötet:
1 Val av ordförande på mötet
2 Fastställande av röstberättigade
3 Val av sekreterare samt justerare
4
Fastställande av föredragningslista
5 Fråga om mötet är behörigen kallat
6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse
7 Revisorns berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Behandling av motioner
10 Verksamhetsplan, budget, medlemsavgift
11 Val av styrelseordf/firmatecknare, 1 år
12 Val av styrelseledamöter, väljes på 2 år
13 Val av suppleanter, 1 år
14 Val av revisor och revisorsuppleant
15 Val av valberedning, en sammankallande
16 Övriga frågor
Varje medlem(med avgift erlagd senast 1 mars) har
en röst. Vid lika röstetal avgör ordföranden.
§ 7 Stadgeförändring/upplösning
Stadgeförändring eller beslut om föreningens
upplösande sker vid ordinarie eller extra ordinarie
årsmöte. Beslutet skall ske med minst 3/4
majoritet. Vid en upplösning används eventuella
tillgångar till något ändamål som årsmötet beslutar
om och som ligger i linje med föreningens syfte.

