STADGAR FÖR LOVÖ HEMBYGDSFÖRENING
fastställda 1950 (ändrade 1967,1995 och 2019)

§ 1.
Lovö hembygdsförening har till syfte
att sammanföra alla för Lovö kulturminnes- och hembygdsvård
intresserade personer,
att värna om landskapsbilden och skydda Lovö kulturlandskap,
att värna om Lovö kulturminnen såsom kulturhistoriska byggnadsmiljöer,
alléer, parkanläggningar, vägar, fornminnen och minnesstenar,
att vårda åt föreningen anförtrodda byggnader,
att vårda och utveckla vandringsleden Fornstigen,
att genom gåvor eller köp förvärva handlingar, litteratur och fotografier m.m.,
att sprida kunskap om bygdens historia samt
att i övrigt verka för att av tids- och samhällsförhållanden påkallade förändringar
och nydaningar präglas av hänsyn till Lovö egenart och hembygdsarvets förpliktelser,
att följa utveckling och förändringar inom Lovön och verka för dokumentation och
bevarande av sådant som bedöms vara av vikt för framtiden.
§ 2.
Alla som har intresse för dessa uppgifter blir efter betalning av medlemsavgiften medlem i
föreningen.
Den årliga medlemsavgiften fastställs vid årsmötet.

§ 3.
Vid föreningens årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning genom fullmakt får
inte förekomma. Beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Ärenden avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten begärs. Sluten omröstning kan
bara begäras vid personval. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, då
lotten avgör.
§4
Föreningens styrelse, vars säte är Drottningholm, ska förutom ordföranden bestå av sju-nio
ledamöter. Val av ordförande sker för ett år. Val av ledamöter sker för två år, halva antalet
ledamöter väljs varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Till befattning som
museiintendent och för vård av fornminnen och samlingar kan styrelsen utse lämplig person
eller personer utanför styrelsen.
Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller dennes ersättare samt minst tre övriga
ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller majoritetens mening. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningen utser två revisorer och en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper
och styrelsens förvaltning.
§5
Föreningens räkenskaper ska avslutas för kalenderår och lämnas senast den 14 februari till
revisorerna för granskning, som ska vara klar senast den 31 mars.
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§ 6.
Årsmötet ska hållas före maj månads utgång.
Extra medlemsmöte hålls, då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 20 medlemmar för
särskilt angivet ärende framställt skriftlig begäran om detta till styrelsen.
Kallelse till medlemsmöte utsänds med posten, kallelse till årsmöte senast fjorton dagar före
årsmötet och kallelse till extra medlemsmöte senast sju dagar före. Kallelse ska innehålla
uppgift om de ärenden som ska behandlas på medlemsmötet.
Kallelse till samkväm, utfärder, föredrag m.m. sker på sätt som bestäms av styrelsen.
Motion från medlemmar ska ha inkommit till styrelsen senast 3 veckor innan dagen för
årsmötet.

§ 7.
Vid årsmöte ska förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Styrelsens och revisorernas berättelser för närmast föregående kalenderår.
4. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående års förvaltning.
5. Val av föreningens och tillika styrelsens ordförande.
6. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år.
7. Val av valberedning
8. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant.
9. Beslut angående medlemsavgifternas storlek.
10. Propositioner
11. Motioner.

§ 8.
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen ska för att vara giltigt fattas vid
två årsmöten.
Sådana beslut ska fattas vid varje medlemsmöte med minst två tredjedels majoritet av vid
medlemsmötena närvarande medlemmar.

§ 9.
Om föreningen ska upphöra ska de kontanta tillgångarna användas i föreningens syfte så
som föreningen vid sitt sista medlemsmöte med enkel majoritet har beslutat.

2

