
 STADGAR FÖR      

HEMBYGDSFÖRENINGEN GAMLA REIJMYRE 

Antagna den 2 november 1978. 

Reviderad och antagen av årsmötet 2019-03-24 

Föreningens org.nr. 825002-8563. Säte: Rejmyre, Finspångs kommun. 

 

§1. 

Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre har som syfte att samla föremål och uppgifter av 

allehanda slag samt att hålla dessa tillgängliga för allmänheten och på så sätt belysa gångna 

tiders levnadssätt, seder och bruk i brukssamhället Rejmyre med omnejd. 

§2. 

Medlem av föreningen är den som betalat årsavgift. 

§3. 

Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte och ska gälla nästkommande kalenderår. 

Styrelsen beslutar på vilket sätt avgiften ska betalas. 

§4. 

Årsmötet väljer ordförande för ett år. 

§5. 

Föreningens styrelse ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter. Dessa väljs för en period av 

två år. Dock väljs första gången halva antalet ledamöter för en period av ett år. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Styrelsen vårdar under gemensamt ansvar föreningens samlingar och övriga tillhörigheter 

samt avger årligen verksamhetsberättelse. 

Två styrelsesuppleanter väljs för en period av ett år. 

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och avslutas före den 1 mars nästföljande år. 

Mellan föreningarnas sammankomster företräder styrelsen föreningen i alla avseenden. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.  



Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då någon av styrelsens ledamöter 

anser sammanträde angeläget.  

  

§6.           

För granskning av styrelsens förvaltning och föregående års räkenskaper utses årligen två 

revisorer och även två revisorssuppleanter. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen 

tillhanda senast två veckor före årsmötet.  

§7. 

Kallelse till årsmöte ska ske två veckor före det datum styrelsen fastställt. 

 

På årsmötet behandlas följande ärenden: 

1. Styrelsens och revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet.                                                                                            

2. Styrelsens budgetförslag. 

3. Val av styrelseledamöter och styrelse suppleanter. 

4. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

5. Val av två valberedare och en valberedarsuppleant.  

6. Framställningar från styrelsen. 

7. Medlemsförslag. 

 

Extramöte hålls när styrelsen eller dess ordförande anser att det är angeläget eller då minst 

tio föreningsmedlemmar i skrivelse anger anledning. Kallelse sker på samma sätt som vid 

årsmöte.  

§8.  

Medlemsförslag skall vara inkomna till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

 

 

 

 



§9 

 Årsmöte och extramöte öppnas av ordförande varefter de närvarande utser ordförande att 

leda förhandlingarna. Vid dessa möten har varje närvarande föreningsmedlem en röst. Vid 

lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val. Val förättas med slutna sedlar 

om så begärs. Vid lika röstetal skiljer lotten.                                                                                       

 

§10   

Förslag till stadgeändring behandlas av årsmötet.                                        

Väcks förslaget av en eller flera föreningsmedlemmar ska det ske skriftligen två veckor före 

årsmötet. Styrelsen ska avge ett skriftligt utlåtande på årsmötet och om förslaget då antas 

fordras att ett likalydande beslut fattas på ytterligare en föreningssammankomst.        

§11 

Kommer föreningen av olika anledningar stå utan utställnings och/eller förvaringslokal för 

våra samlingar av glas och arkiv förvaras dessa på betryggande plats med larmanordning 

under den tid som lokalfrågan löses. 

§12 

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två av varandra följande 

föreningssammankomster varav den första ska vara ett årsmöte. För beslut om upplösning 

fordras även att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade godkänner detta. Vid 

upplösningen ska föreningens tillgångar förvaltas minst fem år, för att rekonstruktion ska 

vara möjlig. Om dylik rekonstruktion ej sker överlämnas materialet med full äganderätt till 

någon lokal museal institution eller lokalt arkiv. Föreningens glassamlingar undantas från 

detta och skall överföras till Östergötlands Museum. Beslut om Grindstugan med tillhörande 

uthus inklusive alla samlingar som där finns får fattas i samband med föreningens 

upplösning. 

 

 

 

 

    

 


