STADGAR
för Hörnin snäs Villastads fastiahetsä~areförenin~
§ 1.
Förenin;ens ändam$1.

.

Föreningen är en sammanslutning av fastighetsägarna inom f. d. Hörningsnäs
municipalsa.inhälle med uppgift att tillvarataga medlemmarnas gemensamma
intressen, dels i lokala angelägenheter, dels i förhållandet till myndigheter.
Föreningen är politiskt neutral.
' §2.
Medlemskap
inom samhället. Varje medlem äger en röst. Medlem äger rätt att 1$ta sig representeras av maka eller
barn i myndig ålder. Medlem, som icke erlagt gällande avgifter, äger icke

Rätt till medlemsskap äger varje fastighetsägare

rösträtt
låtit att
som på
återfår

intill dessa erlaöts. Medlem som två på varandra följande år undererlägga beslutade avgifter, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem,
nu nämnda sätt eller genom skriftlig anmälan avgått ur föreningen
ej inbetalda avgifter.
§3.
Stämmor.

Arsstämma skall, såvitt hinder ej föreligger, hållas före maj månads utgång.
Förutom årsstämma skall en ordinarie stämma hållas. Extra stämma h$lles,
d$ styrelsen anser skäl därtill föreligga. Kallelse till stämma skall ske genom
personligt meddelande eller på säit, som styrelsen beslutar och minst fem
dagar före stämmans h$llande.
Vid årsstämma skola bl. a. följande ärenden behandlas:
a) val av ordförande för stämman.
b) val av justeringsmän.
c) st}*rlsens och revisorernas berättelser för föregående verksamhets$r.
d) frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
e) val av ordförande och kassör i styrelsen, därest dessa äro i tur att avgå.
f) val av övriga ledamöter jämte suppleanter i styrelsen därest dessa äro i
tur att avg$.

g) val av revisor och revisorsuppleant.
Vid sista ordinarie stämma för $ret skall bl. a. fastställas årsavgifter för
nästkommande $r.
Ärenden, som önskas upptagna till behandling för avgörande vid ordinarie
stämma, skall skriftligen anmälas hos styrelsen före stämman.
P$ extra stämma må endast avgöras frågor vilka föranlett stämman.
Beslut eller val skall fattas, genom öppen omröstning, därest ej sluten omröstning begäres.
För besluts fattande fordras enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening ördföranden biträder utom vid sluten omröstning, d$ lotten avgör.
Beslut om stadgeändring eller föreningens upphörande skall fattas av minst
tv$ tredjedelar av de närvarande vid tv$ på varandra följande stämmor.
§4.
Medlemsavgift.
Till bestridånde av föreningens utgifter erlägger varje medlem årligen„en
avgift, vars storlek bestämmes på föregående års sista ordinarie. stämma.
Avgiften skall erläggas före $rsstämmån.

'

§5.
._Styrelse
För förvaltning av föreningens till'rörigheter och ledning av dess verksamhet tillsättes en styrelse, vilken: skall utgöras av en ordförande och fyra
ledamöter, valda för två år meä tur att växelvis avg$.
Två suppleanter för styrelser. utses för en tid av ett $r.
a) Ordföranden utövar ledringen av föreningens verksamhet och leder
förhandlingarna vid styrelsens och föreningens sammanträden med
undantag för $rsmötet. Han är skyldig tillse att stadgarna och föreningens
beslut följas och skall kontrollera, att övriga funktionärer fullgöra sina
$liggandan.
b) Sekreteraren för opartiska och noggranna protokoll vid alla såväl styrelserom föreningssammanträden samt för föreningens korrespondens.
c) Kassören uppbär och kvitterar alla avgifter, verkställer förekommånde
utbetalningar samt förvaltar med redcvisningsskyläighet föreningens kontanta medel och övervakar, att medlemmarna i rätt tid fullgöra. sira inbetalningar.
Styrelsen sammanträder p$ kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter äro närvarande och öm
beslutet ense.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillg$ngar.
Räkenskaperna avslutas för kalender$r öch skola jämte styrelsens protokoll
.vara revisorerna tillgängliga senast den. 31 januari.
Styrelsen $ligger i övrigt att med största omsorg förvalta föreningens tillhörigheter och att städse bevaka föreningens intressen.
§ö.
Revisiön.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskåper utses
revisor för tid av ett $r jämte suppleant.
Efter verkställd revision skall berättelse däröver till styrelsen avlämnas
senast tre veckor före $rsmötet.
Revisor äger tillg$ng till föreningens alla böcker, räkenskaper och andra
handlingar.
§7.
Uteslutning.

'

Medlem, som icke ställer sig föreningens stadga och beslut till efterrättelse,
eller motarbetar eller söker skada dess syften, kan ur föreningen uteslutas.
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