Föreningen Bruksgården
_______________________________________________________________________

Stadgar

Stadgarna är antagna vid årsmöte för Föreningen Bruksgården 1998-08-06 med
konfirmering vid medlemsmöte 1998-10-31.
Reviderade vid medlemsmöte 2012-08-01 och konfirmerade vid årsmötet 2012-10-13
Reviderade vid medlemsmöte 2016-10-22 och konfirmerade vid årsmötet 2016-10-22
Reviderade vid årsmöte 2019-04-06 och konfirmerade vid medlemsmöte 2019-07-10.
§ 1. Namn
Den ideella föreningens namn är Föreningen Bruksgården.
§ 2. Ändamål
Föreningen har till ändamål
att inneha och förvalta fastigheter på Glava Glasbruk
att verka för att bevara den gamla bruksmiljön och förvalta dess kulturarv
att verka för ökad sysselsättning på Glava Glasbruk samt
att möta människors behov av rekreation och vederkvickelse samt deras intresse för natur
och kultur.
§ 3. Medlemskap
Medlem kan den bli som stöder föreningens syfte och erlägger årsavgift. Årsavgiften
fastställes vid ordinarie årsmöte.
§ 4. Årsmöte
mom. 1.
Föreningens ordinarie årsmöte ska äga rum under perioden februari-april.
Till årsmötet kallas en månad i förväg genom anslag på Bruksgårdens anslagstavla. Extra
årsmöte kan av styrelsen utlysas i händelse av extraordinärt ärende. Till extra årsmöte
utgår personlig kallelse till medlemmarna.
mom. 2.
Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare för mötet
2. val av två protokolljusterare
3. fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning
5. revisorernas berättelse
6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. val av ordförande
8. val av styrelseledamöter
9. val av revisor och revisorsuppleant
10. val av övriga funktionärer
11. val av valberedning
12. fastställande av årsavgift
13. till årsmötet inlämnade ärenden. Medlem inlämnar ärende två veckor före ordinarie
årsmöte.

Föreningen Bruksgården
_______________________________________________________________________

Stadgar

§ 5. Styrelse
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna väljs för en
tid av två år. Ordförande utses av årsmötet.
§ 6. Styrelsemöte
Vid sitt första sammanträde efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande för
året. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden så finner nödigt.
Den skall ock sammanträda, om två ledamöter med uppgift om motivet för mötet gör
framställning därom. Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt.
§ 7. Föreningens tecknande
Föreningen tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande, vice ordförande och
kassör var för sig.
§ 8. Arvode
Styrelseuppdrag är att betrakta som hedersuppdrag, varför arvoden ej skall utgå till
styrelsens ledamöter.
§ 9. Räkenskapsår
Räkenskaps- och verksamhetsår är 1 januari till 31 december.
§ 10. Revisorer
Revisorernas antal skall vara två, en ordinarie och en suppleant.
§ 11. Förvärv eller avyttring av fast egendom
Förvärv eller avyttring av fast egendom beslutas av årsmöte på förslag av styrelsen. För
beslut krävs att flertalet avgivna ja- och nejröster biträder förslaget.
§ 12. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två föreningsmöten, varav ett årsmöte.
§ 13. Upplösning
Skulle föreningens verksamhet enligt ändamålsparagrafen upphöra upplöses föreningen,
varvid föreningens egendom tillfaller Arvika kommun att förvaltas i föreningens anda för
bygdens bästa.

