Stadgar
för Skogs-Tibble Fornminnes- och Hembygdsförening
§1. Syfte

1(2)

Föreningen har till ändamål att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och
kunskapen om hembygden och dess natur, samt värna och bevara bygdens
fornminnen och sådana gångna tiders kulturalster, som kommit ur bruk.

§2. Arbetsplan
Till förverkligande av dessa syften skall föreningen i den mån dess tillgångar
medgiva främja hembygdsforskning, uppteckna och bevara i bygden kvarlevande
sagor, sägner, berättelser och minnesvärda händelser, visor och låtar, gåtor,
skrock och annan folktro, byars och släkters historia, samt gamla namn på ägor
och olika lokaler, bomärken o.d. Anordna föredrag, fester och samkväm.
I hembygdsmuseet samlas allt som belyser socknens historia och kultur. Dessa
samlingar skola stå till sockenbefolkningens förfogande och till skolornas, vid
undervisning i hembygdskunskap.

§3. Medlemskap
Medlemskap i Skogs-Tibble Fornminnes- och Hembygdsförening kan vinnas av
envar, som äger intresse för dess uppgifter, och erlägger en stadgad avgift.
Medlem som trots påminnelse underlåter att erlägga avgiften anses hava lämnat
föreningen.

§4. Sammanträden
Föreningen håller årsmötet varje år i övrigt när styrelsen kallar. Vid årsmötet
granskas styrelse- och revisionsberättelserna och behandlas frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet väljer föreningen styrelse och revisorer.
Alla val och omröstningar ske öppet och har varje medlem en röst. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§5. Styrelse och revisorer.
Föreningen väljer för en tid av ett år:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Sekreterare
4. Kassaförvaltare
Två styrelseledamöter utan befattning – om årsmötet så beslutar.
Tre styrelsesuppleanter.
Två revisorer väljes samt en revisorssuppleant.

Ordföranden åligger
2(2)
 Att leda förhandlingarna vid föreningens sammanträden
 Att mottaga och framföra skrivelser eller förslag som röra föreningens
verksamhet
 Att gemensamt med sekreteraren representera föreningen utåt
Seketeraren åligger
 Att före protokoll vid föreningens sammanträden.
 Att föra förteckning över förvarade föremål och dess givare samt över hur
föremålen förvärvats
 Att gemensamt med ordföranden representera föreningen utåt.
Kassaförvaltaren åligger
 Att handhava föreningens kassa och föra räkenskaper som avslutas varje
kalenderår.
 Att föra förteckning över medlemmarna jämte anteckning om avgifternas
erläggande.
Revisorerna åligger
 Att granska styrelsens förvaltning senast i mars månad varje år och skall
såväl styrelse som revisionsberättelse vara ordf. tillhanda 1:a april.

§ 6. Stadgeändring
För ändring eller tillägg av föreningens stadgar fordras ¾ röstövervikt. Dock må
ej § 7 upphävas.

§ 7. Föreningens upplösande.
Föreningen äger bestånd så länge som medlemsantalet ej understiger fem
medlemmar.
I händelse av föreningens upplösning hembjudes föreningens samlingar till
Upplandsmuséet för dess framtida vårdande.
Stadgarna antagna den 2 november 1973
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