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Stadgar för Karis hembygdsförening rf     

Föreningens namn och ändamål 
§ 1. 

Föreningens namn är Karis hembygdsförening. 

Dess hemort är Raseborgs stad och dess officiella språk är svenska. 

Föreningens verksamhet omfattar Karis med omgivningar. 

§ 2. 

Föreningens ändamål är att samla personer som är intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur 

och kultur. 

Detta syfte förverkligar föreningen genom att 

- ordna möten, föredrag och utställningar 

- upprätthålla en hembygdsgård 

- utge skrifter som ansluter sig till föreningens verksamhet 

- samarbeta med institutioner och föreningar på orten, vilka har närbesläktade syften 

- ta initiativ till utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor 

§ 3. 

Föreningen upprätthåller kontakt med liknande organisationer i hemlandet och utomlands. 

Medlemskap i föreningen 
§ 4. 

Föreningen antar till ordinarie medlemmar enskilda personer och sådana rättsgiltiga organisationer samt 

företag som önskar stöda föreningens syften. 

Ordinarie medlemmar indelas i följande kategorier: 

1. årsmedlemmar 

2. ständiga medlemmar 

Storleken av den årliga medlemsavgift som tas ut från ordinarie medlemmar besluts av höstmötet för alla  

medlemmars del separat. 

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person 

som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. 

Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter. 
 
 

Föreningens organ 

§ 5. 
Beslutanderätt i föreningens angelägenheter tillkommer föreningen samlad till möte. 
Föreningens verkställande organ är styrelsen. 
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Föreningsmöten 

§ 6. 

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möten också möjligt per post, 

genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.   

Föreningens höstmöte hålls före utgången av november månad och vårmöte före utgången av april månad 

på av styrelsen fastställd plats. Övriga möten hålls på tid och ort, som styrelsen bestämmer, eller då minst 

en tionde del (1/10) av medlemmarna anhåller härom. Kallelse till möte utfärdas minst sju dagar i förväg 

medels tillkännagivande i ortspressen eller genom cirkulär.  

§ 7. 

Vid omröstning äger varje medlem en röst. 

Omröstningar är öppna förutom vid val, som skall förrättas med slutna sedlar, om någon röstberättigad så 

påyrkar. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid personval, då lotten avgör. Medlem som inte 

erlagt föregående års medlemsavgift, har inte rösträtt. 

§ 8. 

Vid föreningens höstmöte, som öppnas och leds av styrelsens ordförande intill dess ordförande för mötet 

valts, behandlas följande frågor: 

1. Väljs ordförande för mötet. 

2. Konstateras att mötet är lagligen sammankallat. 

3. Väljs protokolljusterare för mötet. 

4. Fastställs medlemsavgiftens storlek. 

5. Behandlas styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för följande år. 

6. Förrättas val av styrelseordförande och ledamöter i stället för de i tur avgående. 

7. Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.  

8. Bestäms arvoden åt ordförande, sekreterare och andra funktionärer. 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens höstmöte ska han eller 

hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 

§ 9. 

Vid föreningens vårmöte, som öppnas och leds av styrelsens ordförande intill dess ordförande för mötet 

valts, behandlas följande frågor: 

1. Väljs ordförande för mötet. 

2. Konstateras att mötet är lagligen sammankallat. 

3. Väljs protokolljusterare för mötet. 

4. Föredras årsberättelsen för föregående år. 

5. Föredras räkenskaperna för föregående år och verksamhetsgranskarens berättelse samt besluts om 

fastställelse av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året. 

6. Behandlas övriga frågor, som styrelsen ansett ändamålsenligt att underställa vårmötets avgörande. 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vårmöte ska han eller 

hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 
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Föreningens styrelse 
 

§ 10. 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och sex medlemmar. 

Styrelseordförande utses av höstmötet för ett år i sänder, medan de övriga utses för tre år. Av ledamöterna 

avgår årligen en tredjedel i tur, första och andra gången enligt lottning. 

Styrelsen väljer inom sig viceordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och tre medlemmar är närvarande. Beslut fattas 

med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid personval, då lotten avgör. 

Styrelsen åligger att: 

1. verkställa föreningsmötenas beslut 

2. ansvara för skötseln av föreningens egendom och räkenskaper 

3. välja inom sig vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassör 

4. uppgöra verksamhetsplan och budgetförslag för följande verksamhetsår 

5. föreslå medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår 

6. uppgöra och för vårmötets godkännande framlägga årsberättelse och bokslut för föregående år 

7. följa med frågor som berör föreningens verksamhetsområde och framlägga initiativ och förslag i 

frågor som berör föreningens verksamhet och syfte 

8. avge utlåtande på föreningens vägnar 

9. inlämna framställningar till myndigheter 

§ 11 

Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens sammankomster och ansvarar för föreningens 

korrespondens och skriver årsberättelsen. 

 § 12. 

Kassören förvaltar föreningens medel, uppbär medlemsavgifterna, avger årligen inom februari månad 

redovisning för räkenskaperna, som avslutas per kalenderår. 

§ 13. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall av honom vice ordförande. Kallelse till 

styrelsemöte bör ske minst sju dagar före sammanträdet. 

§ 14. 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, alltid två 

tillsammans. 

 

Övriga bestämmelser 
 

§ 15. 

Föreningen kan motta testamenten, gåvor och donationer samt anslag ur allmänna medel, samt äga fast 

och lös egendom. 
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§ 16. 

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande 

föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Det ena mötet bör vara ett ordinarie föreningsmöte.  

Beslut om upplösning av föreningen bör vid vartdera mötet omfattas av minst 3/4 av de avgivna rösterna. 

Vid stadgeändring krävs vid det senare mötet minst 2/3 majoritet. 

§17. 

Upplöses föreningen bör dess tillgångar tillfalla inregistrerad förening, stiftelse eller Raseborgs stad att 

användas för hembygdsverksamhet inom föreningens verksamhetsområde. 

§ 18. 

I övrigt gäller vad som stadgas i föreningslagen. 

________________________________________________ 

Dessa stadgar har behandlats och godkänts på föreningens  

årsmöte 31.03.2016 och extraordinarie möte 02.06.2016.  

De har Införts i föreningsregistret 07.07. 2016. 

 


