Stadgar

Senaste godkända 20160411

§1

Föreningens namn är Horndalsgruppen.
Föreningen är en ideell politiskt obunden förening.
Föreningens säte är Horndal, Avesta kommun, Dalarnas län.

§2

Föreningens syfte och ändamål är:
..att göra Horndal till en bättre ort där människor kan verka, bo och trivas.
..att göra Horndal känt för sina natur och kulturresurser.
..att upprätthålla och öka servicen.
..att skapa förutsättningar för ökad turism och sysselsättning.
..att tillvarata alla goda krafter genom ökad samverkan mellan föreningar,
organisationer och företag.’
..att vara komplement till Arena Avestas representant för Horndal i kontakter
med Avesta kommun och andra myndigheter.
Gruppen har inget vinstsyfte utan skall enbart vara en drivande kraft för att ta
tillvara alla goda krafter och sätta igång verksamheter.
Medlemmar är ortens folk och deltar gör man så länge det finns en fråga som
engagerar. Alla är välkomna med idéer och i arbetet med att förverkliga dom.

§3

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter.
Styrelsen består av 7 ledamöter. Årsmötet utser ordförande, kassör och
sekreterare.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vice sekreterare samt övriga poster
som föreningen anses sig behöva. Medlemmar väljs på 2 år (utom vid första
året detta gäller då halva styrelsen väljs på 1 år).
Årmötet utser firmatecknare.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet och andra möten fattade beslut, handha
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsmötet.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst
tre styrelseledamöter begär det.
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§4

Styrelsen förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda
revisorer.

§5

Ordinarie årsmöte hålls årligen på den tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet sker 14 dagar före genom annonsering och anslag.

§6

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl
medlem som styrelsen.
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska årsmötet fatta beslut till
vem eller till vilka föreningens tillgångar ska överlämnas.
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