Stadgar för Föreningen Kilsbergsstugan
§1
Föreningen har till ändamål att genom anskaffande och underhållande av en eller flera
byggnader å lämplig plats i Kilsbergen jämte samband därmed stående anordningar bereda
tillfälle till friluftsliv.
§2
Medlem av föreningen är envar som erlagt stadgad årsavgift till densamma. Årsavgiften
fastställes för varje år å ordinarie årsmöte.
Till hedersledamöter kunna väljas personer, vilka gjort sig synnerligen förtjänta om
föreningen eller på ett utmärkt sätt befordrat dess syften. Hedersledamot utses på förslag av
styrelsen på föreningens ordinarie årsmöte.
§3
Medlem som genom sitt uppträdande skadat föreningens anseende kan efter styrelsens
prövning uteslutas ur föreningen.
§4
Den eller de byggnader som föreningen kan komma att för förverkligande av sitt syfte
disponera, bör vara tillgängliga för allmänheten, i den utsträckning och mot den avgift som på
förslag av styrelsen bestämmes för ett år i sänder å ordinarie årsmöte.
§5
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande och sex
ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordf, sekr, vice sekr, kassör och stugfogde.
Styrelsen är beslutsmässig, när minst fyra ledamöter äro vid sammanträdet närvarande. För
giltigt beslut fordras enkel majoritet. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst. Styrelsen
har sitt säte i Örebro.
§6
Alla avtal om förbindelser för föreningen skola med utsättande av föreningens namn
undertecknas av den eller de styrelseledamöter som styrelsen därtill utser.
§7
För föreningens förbindelser ansvarar föreningen med sina tillgångar, utfästa men ej guldna
insatser däri inberäknade, varemot medlemmarna , styrelsen eller någon av dess ledamot icke
personligen häfta för föreningens förbindelser utöver utfäst insats. Ej heller har den som
behörigen å föreningens vägnar ikläder densamma förbindelser någon som helst personlig
ansvarighet för dessa förbindelser.
§8
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år och avlämnas till revisorerna för
granskning före den 15 februari påföljande år.
§9
Föreningen har ordinarie årsmöte en gång om året före utgången av juni månad å tid och ställe

som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker genom personlig kallelse minst tio dagar
före mötet.
Extra årsmöte hålles då styrelsen så bestämmer eller då minst tio medlemmar skriftligen hos
styrelsen påkalla sådant möte. I kallelse till sådant extra årsmöte skall det ärende uppgivas för
vilket sammanträdet äger rum.
§ 10
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
§1
Årsmötets öppnande
§2
Godkännande av stadgeenlig kallelse
§3
Val av ordf för mötet
§4
Val av sekr för mötet
§5
Val av justeringsmän
§6
Föredragning av verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse
§7
Revisorernas berättelse
§8
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
§9
Val av ordförande i styrelsen (vartannat år)
§ 10 Val av styrelseledamöter
§ 11 Val av två suppleanter i styrelsen
§ 12 Val av två revisorer jämte en suppleant
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för det löpande arbetsåret
§ 15 Beslut om allmänna åtgärder
§ 16 Beslut om avgift för tillträde till byggnader
§ 17 Beslut om ev överskott
§ 18 Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller som till densamma
inlämnats av föreningsmedlem minst åtta dagar före årsmötet.
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutning
För val och omröstning gäller:
Ordföranden väljes för en tid av två år.
Övriga styrelseledamöter väljas för en tid av två år. Halva antalet avgår årligen. Suppleanter
utses för en tid av ett år.
Val företagas genom öppen omröstning, därest ej annat beslutas. Rösträtt tillkommer medlem
som fyllt arderton år och som erlagt stadgad avgift till föreningen.
§ 11
För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av föreningen fordras att förslag härom
ingives till styrelsen minst trettio dagar före årsmöte samt att föreningen fattar beslut därom å
två på varandra näst därefter följande årsmöten, därav minst ett ordinarie, ävensom att å det
sista av dessa årsmöten beslut fattas i ärendet med minst två tredjedelar av de närvarandes
sammanlagda röstetal.
§ 12
Upplöses föreningen skola dess tillgångar, sedan alla skulder guldits, efter sammanträdets
beslut tillfalla den organisation som äger största förutsättningen att fortsätta arbetet för
friluftslivets främjande i Kilsbergen.

