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Stadgar för Ulvö Kapellag
Föreningen är hemmahörande i Örnsköldsviks kommun.
Dessa stadgar antogs av ett årsmöte 2010-07-28.

§ 1 Verksamhetsidé
Ulvön kapellag är en ideell förening som har till uppgift;
– att handha medlemmarnas gemensamma angelägenheter och intressen på öarna,
– att medverka i bevarandet av öarnas traditioner och särprägel,
– att befrämja skärgårdslivets fortbestånd och öarnas utveckling samt
– att bedriva verksamhet som genererar intäkter som kan användas i ovanstående
uppgifter.

§ 2 Medlemskap
Alla med någon anknytning och stort intresse av att främja föreningens ändamål, äger
rätt att söka medlemskap i föreningen.
Medlem som under året fyller 85 år är befriad från att betala medlemsavgift därefter.
Årsmötet äger jämväl besluta om inval av särskilt förtjänta personer som
hedersmedlemmar och befrias från årsavgifter.

Varje medlem som har fyllt 18 år har rätt till en röst. Röstning får även ske genom
skriftlig fullmakt.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften utesluts efter en påminnelse.

§ 3 Årsavgift
Såsom förutsättning för bibehållet medlemskap gäller att medlem betalar fastställda
årsavgifter. Årsavgift bör betalas så snart ske kan efter det medlemmen erhållit
inbetalningsavi, dock senast före utgången av löpande verksamhetsår.

Personer som är medlemmar, enligt tidigare, år 1978, antagna stadgar och
förutsättningar, kvarstår som medlemmar under förutsättning att av årsmötet fastställda
årsavgifter betalas inom föreskriven tid.

§ 4 Verksamhetsår
Kapellagets verksamhetsår omfattar tiden 1 juni – 31 maj. Under juni och juli månader,
intill dess årsmötet hålles, fullgör den sittande styrelsen ålagda uppgifter med oförändrat
mandat.

§ 5 Styrelsens sammansättning
Kapellagets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 ordinarie
ledamöter och 2 suppleanter.
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Ordförande väljs för en tid av ett år, medan övriga styrelseledamöter väljs för en tid av
två år. Första gången val sker skall halva antalet väljas för en tid av ett år. Suppleanter
och revisorer väljs för en tid av ett år. Avgående funktionärer kan omväljas.

Styrelsen är beslutsför under förutsättning att minst hälften av dess ledamöter deltager i
sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.

Årsmötet kan besluta om även annan styrelseledamot än ordförande skall väljas särskilt
för ett visst angivet styrelseuppdrag.
Styrelsen kan för speciella uppgifter tillsätta kommittéer och arbetsgrupper samt äger
därvid kalla medlem som samtycker härtill att delta i sådan verksamhet.

§ 6 Ekonomisk redovisning
Styrelsen skall för kapellagets ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela
bemyndigande att teckna kapellagets namn och firma.

Kapellagets räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje verksamhetsår.

Årligen före den 15 juni skall styrelsen avge redovisning och berättelse över
handhavandet av kapellagets medel och sina åtgöranden i övrigt.

Denna berättelse skall granskas av revisorerna, vilka har att före den 30 juni samma år
däröver avge berättelse till- eller avstyrande av ansvarsfrihet.

§ 7 Årsmöte
Styrelsen kallar till årsmötet på den dag och tid i juli månad som styrelsen bestämmer
och finner lämpligast. Kallelsen till årsmötet skickas ut tillsammans med dagordningen
senast 14 dagar i förväg. Vid årsmötet behandlas de ärenden som enligt stadgarna skall
finnas på dagordningen samt övriga aktualiserade frågor vilka anslås på anslagstavlan i
Ulvöhamn samt hemsidan senast måndag som följer efter första söndagen i juli månad.

Ärende, som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall vara inlämnat senast den
30 juni till kapellagets ordförande. Dessa ärenden kommer att anslås på anslagstavlan i
Ulvöhamn samt hemsidan tillsammans med dagordningen om de inte hinner komma
med i den utskickade kallelsen.

Styrelsen äger rätt att sammankalla extra sammanträde med kapellaget på tid och plats,
som styrelsen bestämmer. Vidare är styrelsen skyldig att utlysa sammanträde när, för
viss angiven fråga, minst 1/5-del av kapellagets medlemmar påfordrar detta. Vid extra
sammanträde får beslut inte fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.
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Kallelse till extra sammanträde skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna
dagordningen meddelas på ovan liknande sätt minst 14 dagar i förväg.

§ 8 Röstning
All röstning vid kapellagets sammanträde verkställs öppet, såvida inte därest
sammanträdet för visst fall beslutar, att omröstningen skall vara sluten.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst förutom vid val, där lotten skiljer.

§ 9 Ärenden till årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.
2. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelserna.
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Beslut om arvoden.
5. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
6. Val av ordförande i styrelsen
7. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (om så befinns lämpligt för visst angivet
uppdrag).
8. Val av två revisorer jämte suppleant.
9. Val av beredning.
10. Faställande av årsavgiftens storlek.
11. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet.
12. Ärenden som väckts i enlighet med § 7.
13. Övriga ärenden, som sammanträdet beslutar upptaga till behandling.

§ 10 Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av kapellaget får fattas endast
av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. För
giltigheten av varje sådant beslut skall gälla att detsamma fattas med ¾- dels majoritet.
Ärende av detta slag skall vara särskilt angivet i kallelsen till föreningsmötet. I händelse
av kapellagets upplösning skall alla eventuella tillgångar erbjudas ideell förening,
offentlig institution eller sammanslutning av annat slag, som enligt föreningsmötets
bedömning är lämplig att tillvarata Ulvöarnas intressen och vidareutveckling. Det
förutsättes därvid att övertagande organ förklarar sig villig att använda egendomen
uteslutande för ändamål som överensstämmer med och angives i § 1 ovan av
kapellagets stadgar samt att övertagande organ övertager betalningsansvaret för
kapellagets samtliga skulder.
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§ 11 Medlemsregister
Får användas endast av styrelsen och valberedningen.
- - - - - - - -


