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	STADGAR	ANTAGNA	VID	FÖRENINGENS	BILDANDE	2018-09-16		
	
§ 1. Firma och säte 

Föreningens firma är Kulturarv Djurhamn. Styrelsen har sitt säte på Djurö. 

§ 2. Verksamhetsområde 
2.1. Föreningen Kulturarv Djurhamn, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell före-

ning som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen organiserar människor och 
verksamheter med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 3 (Föreningens 
grundsyn) och § 4 (Föreningens ändamål) i dessa stadgar.  

2.2. Med Djurhamn avses i dessa stadgar det forna Djurhamn: Barnvik, Djurö, Skarpö, 
Skepparön, Stavsnäs och Vindö med kringliggande småöar. 

§ 3. Grundsyn 
Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt och vill skapa broar mellan det 
förgångna, nutiden och framtiden. Föreningen är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den 
respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Genom föreningens arbete vill vi 
bidra till gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i 
engagemanget för bygden. Här möts alla generationer. 

§ 4. Ändamål 
Föreningens ändamål är: 

4.1 att arrangera olika slags hembygdsevenemang. 
4.2 att bevara, använda och utveckla kunskapen om Djurhamns tidiga maritima historia genom 

att göra detta kulturarv levande i nutid och föra kunskapen vidare till kommande 
generationer. 

4.3 att stärka samverkan mellan bofasta, fritidsboende, föreningar, företag, församling och 
andra aktörer i syfte att använda det maritima kulturarvet för utvecklad besöksnäring. 

4.4 att medverka till att öka kunskapen om behovet av insatser för ett renare Östersjön. 
4.5 att samverka med aktörer med intresse för stormaktstidens Sverige med fokus på Ålands 

och Estlands skärgårdar. 

§ 5. Organisation 
5.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som vill stödja 

föreningens verksamhet. 
5.2 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som utser styrelse och revisorer 

för föreningen. Mellan föreningsstämmorna är styrelsen högsta beslutande organ. 
5.3 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår (1/1 - 31/12). 

§ 6. Medlemsmöten 
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor 
och som kan vara vägledande för styrelsens avgörande. 

§ 7. Medlemskap 
7.1 Person eller verksamhet som delar de under § 3 angivna värderingarna och önskar 

medlemskap antas utan särskild ansökan efter att medlemsavgift betalats.  
7.2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja föreningsarbetet genom ekonomiska bidrag eller 

på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. 
7.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse. 
7.4 Det åligger medlem att se till att dennes kontaktuppgifter är uppdaterade. 

§ 8. Avgifter 
Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av föreningsstämman. 
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§ 9. Samarbeten 
Föreningen kan efter styrelsens beslut bli medlem i sådana sammanslutningar vars 
ändamål gagnar föreningens verksamhet. 

§ 10. Föreningsstämman 
10.1 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.  
10.2 Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra månader efter utgången av varje 

räkenskapsår. 
10.3 Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstäm-

ma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst 20 % av samt-
liga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.  

10.4 Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på 
annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. 

10.5 Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid förenings-
stämman.  

10.6 Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt. 
10.7 Rösträtt kan utövas genom en fullmakt till en närvarande medlem med begränsningen 

att den närvarande medlemmen endast får ha fullmakt från en frånvarande medlem.  
10.8 Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om de ärenden som ska 

förekomma på föreningsstämman. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före 
föreningsstämman och handlingarna ska finnas tillgängliga senast två veckor före 
föreningsstämman. 

10.9 Kallelse sker genom information på föreningens hemsida, facebookgrupp eller liknande, 
vidare genom information på anslagstavlor i Stavsnäs, Djurö och Vindö. Medlem som 
så önskar kan även få kallelse genom e-post. 

10.10 Medlem, som så begär, ska senast en vecka före föreningsstämman få tillgång till 
stämmohandlingarna genom e-post eller via föreningens hemsida. 

10.11 Ordförande vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll. I fråga om protokollets 
innehåll gäller att: 
- röstlängd ska tas in eller bifogas protokollet 
- föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet samt om röstningar har genom-

förts ska även resultaten införas 
- protokollet ska undertecknas av stämmoordföranden och av valda justerare  

10.12 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande förekomma:  
1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

7. Val av minst två rösträknare 

8. Godkännande av dagordning 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
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11. Genomgång av revisorernas berättelse 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av före-
ningsstämman  

16. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter  

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

18. Beslut om antal revisorer och suppleant 

19. Val revisor/er och suppleant 

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

22. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår  

23. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års föreningsstämma 

24. Presentation av styrelsens budgetförslag  

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor 

26. Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen som skriftligen meddelats 
styrelsen före januari månads utgång 

27. Föreningsstämmans avslutande 

§ 11. Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma ska hållas då föreningens styrelse eller revisorer anser att det 
behövs eller då minst 20 % av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till styrelsen. 
På extra föreningsstämma ska i kallelsen, utöver punkt 1–9 ovan, ange de ärenden som 
ska behandlas samt extra föreningsstämmans avslutande.  

§ 12. Styrelse 
Styrelsen består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.  
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och 
suppleanter.  
Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny 
styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast 
högre antal, vara ett år. 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska justeras av 
ordföranden för sammanträdet och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.  
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.  
Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen 
förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll.  
Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsesammanträde ska föras i 
nummerföljd.  
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§ 13. Konstituering och firmateckning  
Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av styrelsens ordförande som väljs av 
föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
ekonomiansvarig.  
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse högst fyra personer, varav 
minst två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna föreningens firma.  

§ 14. Beslutförhet  
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 
Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om. Vid lika 
röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter 
är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.  

§ 15. Räkenskaper och revision 
15.1 Revisorerna ska granska såväl räkenskaper som föreningens förvaltning och verksamhet i 

övrigt. 
15.2 Styrelsen ska senast fyra veckor före föreningsstämman överlämna uppgift om 

föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen nödvändiga handlingar. 
15.3  Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två 

veckor före föreningsstämman till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller 
avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte. 

§ 16. Valberedning  
Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning.  
Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av 
lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i 
valberedningen.  
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta (ordförande, ledamöter, ev suppleanter, revisorer, 
stämmoordförande, stämmosekreterare).  
Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer 
för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.  

§ 17. Upplösning 
17.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid en föreningsstämma och ytterligare en 

ordinarie eller extra föreningsstämma, endast om föreningens styrelse framlagt sådant 
förslag. Vid båda dessa möten ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvara och 
godkänna beslutet. Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll från 
det första mötet föreligger. 

17.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den 
instans årsmötet beslutar om. Föreningens arkivalier skall överlämnas till folkrörelsearkiv 
eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt. 

 

2018-09-16	/	styrelsen	
	


