STADGAR
för
Föglö hembygdsförening r.f.
§1
Föreningens namn är Föglö hembygdsförening r.f. och dess hemort är Föglö kommun.
§2
Föreningens syfte är att bevara byggnaderna på Enighetens lägenhet i Degerby, Föglö, som en aktiv
gårdsenhet. Dessutom skall föreningen arbeta för stärkande av känslan för hembygden, främst bland
kommuninvånarna men även hos dem som flyttat från kommunen och bland allmänheten.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
- bevara tingsgården Enighetens byggnader och omgivning
- ordna aktiviteter på Enigheten som knyter an till tings- och gästgiveritraditionerna
- anordna möten och samkväm för allmänheten kring för föglöbor intressanta teman
- sprida upplysning om Föglös historia och nutida förhållanden genom olika sorters
publikationsverksamhet
- främja museal verksamhet och forskning med anknytning till Föglös historia
- främja kultur och kulturverksamhet av lokalt intresse
- motta och förvalta donationer vars ändamål är förenliga med föreningens syften
- samarbeta med andra föreningar och organisationer med motsvarande syften
- och på liknande sätt verka för att stärka känslan för hembygden
Föreningen finansierar sin verksamhet genom olika typer av försäljning, insamlingar, understöd,
donationer och medlemsavgifter.
§3
Envar som fyllt 15 år och antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.
Föreningens medlemmar antas på basen av inbetald medlemsavgift.
§4
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att hos föreningens styrelse anmäla om utträde.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna
medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt
inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen
avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i
lag eller i föreningens stadgar.
Årsmötet kallar på förslag av styrelsen till hedersmedlem person som särskilt stött föreningen och
dess målsättningar.
§5
Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

§6
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som utgörs av sju ordinarie medlemmar och två
suppleanter. Styrelsen och ordförande utses vid årsmötet.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en
kassör och andra nödvändiga funktionärer.
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice
ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden
medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt
avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
§7
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller kassör ensamma, eller av två
styrelseledamöter tillsammans.
§8
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna
senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två
veckor före årsmötet.
§9
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-april.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill
eller då en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av
styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då
kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av
mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna
faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
§10
Styrelsen skall sammankalla till föreningens möten genom medlemsbrev eller sociala medier minst
en vecka före mötet.

§11
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas.
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
ansvarsskyldiga
7. fastställs medlemsavgiftens storlek
8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
9. val av en revisor eller två revisorer och hans/hennes suppleanter
10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
§12
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens årsmöte
med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen
skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
Efter det att föreningen upphört med sin verksamhet överlämnas dess egendom att förvaltas av
Föglö kommun såsom föreningens syftemål förutsätter. Önskar icke kommunen emottaga
föreningens egendom överlåts densamma till Ålands landskapsstyrelse.
§13
I övrigt gäller stadgandena i gällande lag om föreningar.

