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Myndiga personer som godkåinner foreningens iindamål, målsättningar och stadgar kan
anslutasig som medlemmar. Styrelsen godkåinner medlemmarna efter ansökan.
Föreningen kan kalla hedersmedlemmar.
Som understödjande medlem kan styrelsen godkiinna privatpersoner eller samfund med

rättsftirmåga.
Styrelsen kan anse att en medlem som underl ätit att betala sin medlemsavgift tvä år
ftljd har utträtt ur fiireningen.

i

Årsmötet fastställer storleken ftir anslutningsavgiften, en understödjande medlems avgift
samt den årliga medlemsavgiften. Hedersmedlem åir befriad från medlemsavgift.
6

Börvaltning
Föreningens åirenden sköts av en styrelse bestående av en ordftirande (gillemästare) och
en vice ordftirande (vice gillemästare) samt mellan sex (6) och åtta (8) ledamöter.
Samtliga väljs ftr två verksamhetsperioder åt gangen så att ordftirande och vice
ordftirande och hälften av ledamötema står i tur att avgå vartannat år, den ftirsta gangen
genom lottning.
styrelsens verksamhetsperiod
Samma person kan väljas

åir

perioden mellan två årsmöten.

i följd ftir högst tyra(4) mandatperioder

Styrelsen utser funktioniirer ftir ftireningen samt ledamöter

å två år

i ftireningens kommittÖer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordftirande eller då denna är fiirhindrad på kallelse
avvice ordftirande då de anser att dettaåir nödviindigt eller då minst hälften av styrelsens
ledamöter kräver detta.
Styrelsen iir beslutlor då minst hälften av allaledamöter, inklusive ordftirande eller vice
ordftirande, åir niirvarande.
Omröstningar i styrelsen avgörs med enkel majoritet. Då rösterna faller jiimnt avgör
ordft)randes röst, vid val sker avgörandet dock genom lottdragning.
7 Rätten att teckna fiireningens namn

Föreningens namn tecknas av ordftirande och vice ordftirande tillsammans eller av
någondera av dem tillsammans med någon av styrelsen separat utniimnd styrelseledamot
eller funktionåir.
8 Verksamhets- och räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och råikenskapsperiod iir ett kalenderår. Bokslutet och
protokollen ska låimnas till verksamhetsgranskaren i tillräckligt god tid ftre årsmötet.
9 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte hålls årligen vid en av styrelsen fastställd tidpunkt under perioden

februari-april.
Ett extra ftireningsmöte ska hållas då ftreningsmötet besluter detta eller då styrelsen
anser att detta tir nödviindigt eller då minst en tiondedel (1/10) av ftireningens
röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen ftir behandling av ett
angivet iirende.

