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STADGAR FÖR HÄRÖNS INTRESSEFÖRENING

1. Föreningens namn är Häröns Intresseförening.
2. Föreningens ändamål är att värna om och bevaka, såväl årsboendes som
fritidsboendes, behov och önskemål, avseende miljö, sysselsättning, kultur och natur.
3. Medlemskap med full rösträtt tillkommer vuxna familjemedlemmar över 18 år, där
familjen äger fastighet på Härön. Varje medlem har en röst.
4. Annan person, som vill stödja föreningens syften, har rätt att teckna stödmedlemskap
utan rösträtt.
5. Medlemsavgift ska vara betald för att rösträtt ska få utövas.
6. Föreningens årsmöte ska hållas i juli eller senast i augusti månad. Annonsering av
datum för årsmötet sker i anslutning till utskick om sommarens aktiviteter. Kallelse
med agenda, utfärdas av styrelsen och anslås minst 7 dagar före årsmötet. Kallelse sker
via hemsida, epostutskick samt genom anslag.
7. Motioner från medlemmar till HIFs årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast
15 juni, för att kunna beredas inför årsmötet som äger rum under juli månad.
8. Medlemsavgift bestäms av årsmötet i juli månad och avser nästkommande kalenderår.
Avgiften faller till betalning senast siste juni för det kalenderår som pågår.
9. Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår, från 1 juli till 30 juni.
Föreningens verksamhet löper under samma tidsperiod, från 1 juli till 30 juni.
10. Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överenskommelse
med dessa stadgar. Mellan årsmöten är styrelsen beslutande organ. Det åligger
styrelsen att:
a. förbereda årsmöten
b. verkställa beslut som fastställes på sådana möten
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11. Vid årsmötet ska dagordningen minst innehålla:
a. Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän, 2 rösträknare
b. Frågan om mötet blivit behörigen kallat
c. Fastställande av dagordning
d. Föredragning av:
i. Styrelsens verksamhetsberättelse
ii. Ekonomisk rapport
iii. Revisorernas berättelse
e. Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen
f. Fastställande av arbetsplan kommande verksamhetsår
g. Fastställande av årsavgift
h. Fastställande av budget kommande verksamhetsår
i. Behandling av motioner och förslag från styrelsen och medlemmar
j. Val av styrelse; inklusive val av ordförande, kassör, sekreterare
k. Val av valberedning, revisorer
l. Beslut om firmatecknare
m. Beslut om vilken firmatecknare som har tillgång till HIFs internetkonto
n. Mötet avslutas
12. Styrelsens storlek ska vara 7-9-11 eller 13 ordinarie ledamöter. Styrelsens mandattid är
två år. Ordförande och kassör väljes så att de står i tur att avgå vartannat år, då de är
firmatecknare. Styrelsen är beslutsmässig då fem ledamöter är närvarande
13. Styrelsen kan för handhavande av särskild verksamhet utse arbetsgrupper, kommittéer
och ange regler för dess arbete. Arbetsgrupper och kommittéer är ansvariga inför
styrelsen.
14. För ändring av dessa stadgar fordras beslut på två av varandra följande möten, av vilka
ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.
15. För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i §14 stadgas.
För giltighet av ett sådant beslut krävs dock 3/4 majoritet. Beslut om upplösning av
föreningen ska innehålla föreskrift om användning av intresseföreningens tillgångar,
för bestämt ändamål i Häröns intresse.
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