Stadgar till Hvens kulturförening
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Föreningen heter Hvens kulturförening och är en ideell förening öppen för alla kulturintresserade.
Föreningens säte är på ön Ven, Landskrona stad, Skåne län.
Föreningens uppgift är i första hand att ta tillvara, sprida och utveckla kultur på Ven. Samarbete med andra
föreningar ska eftersträvas.
Verksamheten ska i första hand inriktas på
− att årligen anordna utställningar av konstnärer med anknytning till Ven
− att, när så är möjligt, medverka till eller organisera kulturprogram t.ex. i form av teater, sång,
musik, uppläsningar, författaraftnar och barn och ungdomsverksamhet.
Medlemskap i föreningen vinns genom att betala årsavgift. Beloppets storlek fastställs på årsmötet.
Medlem under 20 får lägre avgift.
Föreningens styrelse består av högst sju personer och två suppleanter fördelade enligt följande:
Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ledamöter samt två suppleanter. Inom styrelsen utses
för varje verksamhet särskilt ansvariga personer eller arbetsgrupper. Ytterligare personer kan adjungeras vid
behov. Styrelsen bestämmer antalet ledamöter för varje år. Styrelsen samlas minst fyra gånger om året.
På årsmötet väljs styrelseledamöterna på två år enl. följande:
− udda år väljs tre ledamöter och en suppleant,
− jämna år ordförande, tre ledamöter och en suppleant.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar
å föreningens vägnar så vida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade
beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till
årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt
eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. För att styrelsen ska vara
beslutsför krävs att fem ledamöter är närvarande. Suppleant äger rätt att närbara vid styrelsemöte. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästa årsmöte.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Verksamhetsåret motsvarar kalenderåret.
Revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.
Årsmöte hålls senast i mars månad. Skriftlig kallelse ska avsändas senast 14 dagar före ordinarie årsmöte
och 14 dagar före extra årsmöte. Motioner till årsmötet skall skriftligen ställas till styrelsen senast en månad
före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse.
8. Revisionsberättelse för räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av styrelse.
12. Val av ordförande.
13. Val av valberedning.
14. Val av revisor.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.
Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10
av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå de ärenden
som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i
kallelse behandlas.
Röstberättigad är varje medlem.
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Årsmötet väljer utöver styrelsen två revisorer växelvis på två år, som har att kontrollera bokföring och
kassa samt i övrigt granska styrelsens verksamhet. Årsmötet ska protokollföras. Styrelsesammanträdena ska
minnesantecknas.
Föreningens upplösande, beslut ska ske dels vid årsmöte, dels vid ett extra sammanträde. Beslutas med två
tredjedels majoritet av de vid sammanträdet närvarande.
Ändring av stadgar kan göras på två på varandra följande årsmöten och fordrar två tredjedels majoritet för
att äga giltighet.
Upplösning Vid eventuell upplösning av föreningen skall alla föreningens tillgångar omvandlas till kontanta
medel, vilka skall bilda en fond med betäckningen ”Hvens kulturförenings fond”, vilken ska förvaltas av
kulturnämnden i Landskrona stad. Fondens ändamål ska vara att stimulera och utveckla kulturen på Ven
genom att årligen utdela ett eller flera stipendier till i första hand unga kulturutövare med anknytning till
Ven. Fondens kapital får användas för ändamålet. Fonden delar ut ett basbelopp årligen.

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 2012-08-11 och årsmötet 2013-03-17.

