Stadgar för Föreningen Tjolöholms Vänner
Reviderade vid årsmöte 2012-02-14 samt 2013-03-14.
Bakgrund
Tjolöholm är med sitt unika läge en ovärderlig tillgång för Kungsbacka, region Halland
och Västra Götaland.
Tjolöholms slott med byggnader, mark och skog har genom sitt natursköna läge blivit
rekreations och utflyktsmål för Kungsbackaborna.
Till Tjolöholm söker sig många naturälskare och turister från omgivande kommuner.
1. Firma
Föreningen Tjolöholms Vänner är en ideell förening verksam i Kungsbacka
kommun.
2. Ändamål
Föreningens ändamål är att stödja Stiftelsen Tjolöholm i dess verksamhet genom:
att främja bevarande, vårda och levandegöra Tjolöholm
att kanalisera människors vilja att bevara och utveckla Tjolöholm
att främja natur- och kulturminnesvård i Tjolöholms området.
att slottet, parken, stranden och strövområdena, hålls tillgängliga för allmänheten.
3. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem ledamöter samt
två ersättare för dessa. Ordförande, ledamöter och ersättare utses på årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Firman tecknas av den eller dem som styrelsen utser. Styrelsen äger till sig
adjungera ytterligare personer.
4. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer, familjer,
sammanslutningar och företag. Medlem erlägger årsavgift till det belopp som
fastställs vid årsmöte.
5. Styrelsens säte
Föreningens styrelse har säte i Kungsbacka kommun.
6. Mandattid
Styrelseledamöter och ersättare utses för två år. Första gången utses dock hälften
plus en av ledamöterna och ersättarna för ett år.
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7. Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut
gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder utom
vid val då lotten avgör.
8.

Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden såvida annorlunda
ej bestämmes i föreningens stadgar.
Styrelsen åligger att:
a. verkställa av årsmötet fattade beslut;
b. handha föreningens ekonomiska angelägenheter, ansvara för räkenskaper
och förvaltning av föreningens tillgångar och därutöver låta föra räkenskaper
över tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter;
c. tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer samt fastställa
instruktioner för dessa;
d. till årsmötet avgiva årsredovisning för föregående räkenskapsår samt förslag
till budget för de kommande två åren;

-

9.

Styrelsens sammanträden m.m.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller en majoritet av styrelseledamöterna
begär det eller om revisorn så begär.
Kallelse och dagordning skall en vecka före sammanträdet tillställas ordinarie
ledamöter samt ersättare. Samtliga skall anmäla om han eller hon är förhindrad att
deltaga. Ersättare har yttrande och förslagsrätt. Styrelsens protokoll justeras av
ordförande samt en justerare som utses av mötet.
Räkenskaper.
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Årsredovisning skall av styrelsen framläggas senast den 15 februari året efter det
räkenskapsår årsredovisningen avser.

10.

Revision
Föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall
granskas av två revisorer. Revisorerna skall avge berättelse över sin granskning
senast den 1 mars.
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11.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse sker genom medlemsutskick samt annonsering senast 14 dagar före
årsmötet.
Motion skall inlämnas till styrelsen senast 6 veckor innan årsmöte.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Årsmötet öppnas.
Närvaroförteckning tillika röstlängd upprättas.
Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två justerare.
Godkännande av att kallelse skett stadgeenligt.
Styrelsens årsredovisning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag till budget för kommande verksamhetsår.
Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Val av styrelseledamöter.
Val av ersättare.
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Behandling av inkomna motioner.
Övriga anmälda ärenden och förslag.
Årsmötets avslutning.

12.

Extra årsmöte
På begäran av styrelsen, revisorer eller minst 2/3 av medlemmarna kallas till extra
årsmöte där endast anmält ärende tas upp till behandling.

13.

Om årsmötet
Protokoll justeras av mötesordföranden och de av årsmötet valda justerarna.
Vid årsmötet har varje medlem en röst.
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon
så begär. Beslut fattas, där stadgarna ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, dock sker vid
val avgörandet genom lottning.

14.

Medlemsavgift
Medlemsavgift erlägges vid inträde i föreningen. Därefter årligen före januari
månads utgång. Erlagda avgifter återbetalas inte.
Ej erlagd avgift innebär utträde ur föreningen.
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15.

Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut av två på varandra
följande årsmöten varav ett ordinarie.

16.

Upplösning
Denna förening kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten
varav ett skall vara ordinarie. I händelse av upplösning tillfaller samtliga tillgångar i
första hand Stiftelsen Tjolöholm och om denna stiftelse inte existerar i andra hand
Kungsbacka Hembygdsförening att användas för kulturändamål som ligger i linje
med föreningens ändamål.
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