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§1.
Föreningen, vars verksamhetsområde omfattar byarna Ingelsträde, Danhult, Hulta, Brandstorp och
Buskeröd, skall benämnas Ingelsträde Bygdeförening och har till uppgift
att
väcka och underhålla intresset för kulturell verksamhet inom området
att
befordra bygdens och friluftslivets sunda utveckling i ideell riktning under hänsynstagande till de olika intressen som finns och till redan befintliga organisationer
att
stärka vakten kring bygden och dess liv samt befordra känslan av samhörighet utan att
därmed skapa isolering från övriga delar av kommunen eller bygden i övrigt samt
att
värna om natur- och kulturminnen av värde.
§2.
Sitt syfte vill föreningen främja genom
att
bedriva bildningsverksamhet i samarbete med
studieförbund, såsom föreläsningar, studiecirklar m. m.
att
medverka till en sund fritidssysselsättning för bygdens invånare, särskilt dess ungdom
samt
att
i mån av tillgångar medverka till att förse bygden med sådana gemensamma anordningar,
som ej ombesörjes av annan, t ex samlingslokaler.
§3.
Var och en som äger intresse för dessa uppgifter kan efter anmälan till styrelsen bli medlem av
föreningen. Styrelsen förelägger årsmötet förslag om årsavgift. Medlem över 15 år äger vid allmän
sammankomst en röst, vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning och val skall ske öppet, om ej
annorlunda särskilt yrkas.
§4.
Styrelsen, som har sitt säte i Ingelsträde, skall bestå av 9 ledamöter och 4 suppleanter. Samtliga byar
bör vara representerade i styrelsen. Föreningen utser ordförande och två revisorer(jämte
revisorssuppleant) att granska styrelsens förvaltning. Övriga funktionärer utses av styrelsen. Styrelsen
är beslutsför, då minst fem av ledamöterna är närvarande och om beslutet ense. Ledamöterna väljes för
två år, suppleanterna för ett år. Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Styrelse och arbetsutskott sammanträder på kallelse av ordförande. För att behandla speciella ärenden
kan styrelsen tillsätta kommittéer.

§5.
Föreningens årsmöte hålles före den 31 mars och skall då följande ärenden upptagas till behandling:
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän
2. Styrelse- och revisionsberättelse för föregående år föredrages samt beslut fattas om ansvarsfrihet
för styrelsen och kassören
3. Val av styrelseledamöter
4. Val av ordförande för föreningen. Ordförande skall väljas inom styrelsen
5. Val av två revisorer och en suppleant för dem
6. Val av valberedning
7. Övriga val
8. Fastställande av årsavgift
9. Motioner
10. Övriga ärenden
Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen så anser behövligt eller då minst en tredjedel av
föreningens medlemmar därom till styrelsen gör skriftlig, motiverad framställning.
Kallelse till årsmöte och extra föreningsstämma sker genom utsändande av kort till varje ansluten
familj resp. enskild medlem.
§6.
Föreningens räkenskaper skall avslutas för kalenderår.
§7.
Skall föreningen upplösas måste beslut därom fattas på två på varandra följande föreningsstämmor,
varav en skall vara ordinarie årsmöte. Därest föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till
kommunen, som bör använda medlen till det syfte, föreningen arbetat för.
§8.
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie årsmöte.

