STADGAR
Gotska Sandöns Hembygdsförening

Vid årsmötet antagna den 27 mars 1976 och ändrade den 29 april
1989. Reviderade 12 april 2008.
§ 1
FÖRENINGENS NAMN OCH SYFTE
Gotska Sandöns Hembygdsförening är en ideell sammanslutning
med uppgift att verka för bevarande av Gotska Sandöns
kulturminnen och säregna miljö.
§ 2
FÖRENINGENS ORGANISATION
Föreningen utövar sin verksamhet genom föreningsmötet,
styrelse och kommittéer.
§ 3
MEDLEMSKAP
Medlemskap vinnes genom erläggande av medlemsavgift.
Medlem kan antingen betala årlig eller ständig medlemsavgift.
Årlig medlemsavgift betalas vid inträdet och varje därefter
följande år senast den 15 december. Storleken av årlig
respektive ständig medlemsavgift bestäms av årsmöte.
Person som synnerligen gagnat föreningens syften kan på
styrelsens förslag av årsmöte kallas till hedersmedlem i
föreningen. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.
§ 4
UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
Medlem som trots påminnelse resterar med två årliga
medlemsavgifter skall anses ha lämnat föreningen, såvida
styrelsen inte annorlunda förordar.
§ 5
FÖRENINGSMÖTE
Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
Föreningsmöte hålls dels genom årsmöte, dels som extra
föreningsmöte. Årsmöte hålls under tiden 1 februari-31 mars.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när
minst en tiondel av föreningens medlemmar det påfordrar.
Kallelse till föreningsmöte skall genom styrelsens försorg ske
skriftligen till alla medlemmar och genom annons i den
gotländska lokalpressen minst sex veckor innan årsmöte och tre
veckor innan föreningsmöte.

Vid föreningsmöte skall följande ärende upptas till behandling:
 Mötets öppnande
 Fastställande av föredragningslista
 Mötets behöriga utlysande
 Val av ordförande för mötet
 Val av sekreterare för mötet
 Val av två justeringsmän
 Val av två rösträknare
 Motioner inlämnade till styrelsen senast två veckor innan
föreningsmöte
Vid årsmöte skall dessutom följande ärenden upptas till behandling:
 Föreningens verksamhetsberättelse
 Revisorernas berättelse
 Fastställande av balansräkning
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkning
 Val av styrelse enligt § 6
 Val av museikommitté enligt § 8
 Val av informationskommitté enligt § 9
 Val av bygg och markvårdskommitté enligt § 10
 Val av revisor och revisorssuppleant
 Val av tre ledamöter i valberedning enligt § 12
 Fastställande av medlemsavgift
 Fastställande av verksamhetsplan och budget
 Motioner inlämnade till styrelsen senast en månad innan
årsmöte
 Av styrelsen väckta förslag
Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning.
Begäres votering beslutar föreningsmötet om sättet för votering.
§ 6
STYRELSE
Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet och har
sitt säte på Gotland. Den skall följa föreningens stadgar och av
föreningsmöte fattade beslut.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens
förvaltning. Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen
beslutar. Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår.
Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter som väljs av
föreningsmötet. Ordförande, sekreterare och kassör utses
genom direkta val. Det skall eftersträvas att personalen på
Sandön samt sammankallande för kommittéerna har vardera

minst en representant som ledamot i styrelsen. Styrelsen utser
inom sig ett arbetsutskott om den så anser lämpligt.
Styrelsens ledamöter väljs för två år. Ena året väljs ordföranden
eller sekreteraren, jämte halva antalet återstående ledamöter.
Andra året väljs övriga ledamöter.
Styrelsen är under tiden mellan föreningsmötena föreningens
högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutsmässig då minst
hälften av dess ledamöter är närvarande. Då styrelsen fattar
beslut om någon kommittés verksamhetsområde, bör beslutet
ske efter hörande med dessa.
Om årsmötet ej beviljar styrelsen ansvarsfrihet, utgår samtliga
ledamöters mandattid. Styrelsen sammanträder på kallelse av
styrelseordföranden. Den skall dessutom sammankallas då
minst hälften av dess ledamöter så påfordrar.
Organisation:
För enings möte

Styr els e

Mus eikommitté
Museet, saml i ngar,
dokumentati on och
försäljning

Bygg - och
mar kvår ds kommitté
Arb et sresor

Infor mations kommitté
Ti dskri ft, hemsi da,
kontaktpersoner och
matri kel

§7
FONDER
Reparationsfonden, dokumentationsfonden och minnesfonden
för Gamla Gårdens vård, förvaltas av styrelsen. Av fondernas
årliga avkastning skall minst 10% läggas till kapitalet.
Resterande avkastning disponeras av respektive kommitté.
Vid särskilt behov, efter framställan från respektive kommitté
får föreningsmöte besluta om ytterligare uttag ur ovan
beskrivna fonder. Beslut fattas med 2/3 majoritet.

§ 8
MUSEIKOMMITTÉ
Museikommittén handhar i samråd med styrelsen skötseln och
tillskapandet av föreningens samlingar och försäljning. Därvid
skall eftersträvas att samlingarna tillgängliggörs för samtiden
och bevaras för framtiden.
Kommitténs skall bestå av minst tre (3) ledamöter, varav en är
sammankallande. Ledamöterna väljs för två år. Ena året väljs
halva antalet ledamöter, andra året väljs övriga ledamöter.
Museikommittén ansvarar för
 Museet
 Föremål
 Fotosamling
 Dokumentation
 Pressklipp
 Försäljning
§ 9
INFORMATIONSKOMMITTÉ
Informationskommittén handhar i samråd med styrelsen
utgivningen av föreningens tidskrift, information på hemsidan
och underhåll av medlemsregistret.
Kommittén skall bestå av minst tre (3) ledamöter, varav en är
sammankallande. Ledamöterna väljs för två år. Ena året väljs
halva antalet ledamöter, andra året väljs övriga ledamöter.
Informationskommittén ansvarar för
 Tidskrift
 Hemsida
 Matrikel
 Kontaktpersoner
§ 10
BYGG- OCH MARKVÅRDKOMMITTÉ
Byggnadskommittén handhar i samråd med styrelsen
föreningens åtgärder rörande byggnader och markvård på
Sandön. Därvid skall eftersträvas att kulturhistoriska
byggnader bevaras med ursprungligt utseende och att lokaler
finns för aktiviteter med anknytning till föreningens syfte.
Markvården sker på uppdrag av Länsstyrelsen.
Kommittén skall bestå av minst tre (3) ledamöter, varav en är
sammankallande. Ledamöterna väljs för två år. Ena året väljs
halva antalet ledamöter, andra året väljs övriga ledamöter.
Bygg och markvårdkommittén ansvarar för
 Byggnader




Markvård
Arbetsresor

§ 11
REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning
skall finnas en av årsmötet vald revisor och en suppleant. De
utses på ett år.
Styrelsen skall till revisorerna överlämna protokoll och
räkenskaper samt övriga erforderliga handlingar senast fyra
veckor före årsmötet. Revisorn skall lämna revisionsberättelse
till styrelsen senast två veckor före årsmöte.
§ 12
VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter på 1 år.
Kommittéerna skall inkomma med förslag på valberedning
senast fyra veckor innan årsmötet.
§ 13
STADGEÄNDRINGAR
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på ordinarie
årsmöte, varvid 2/3 majoritet erfordras. Önskar styrelsen
föreslå stadgeändring, skall förslaget skickas till medlemmarna
senast sex veckor före årsmötet. Önskar enskild medlem föreslå
stadgeändring skall förslaget vara styrelsen tillhanda senast
åtta veckor innan årsmötet så att förslaget kan skickas till
medlemmarna med kallelsen till årsmötet.
§ 14
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen kan upplösas endast om två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett årsmöte, med 2/3 majoritet så
beslutar.
Förslag till upplösning kan endast väckas av styrelsen och skall
kungöras genom personlig underrättelse till varje medlem.
Har beslut fattats om föreningens upplösning skall dess
museala tillgångar efter beslut av föreningsmöte överlämnas till
institution eller förening som har museal verksamhet.
Föreningens övriga medel fördelas enligt föreningsmötets
beslut.
Medel som erhållits genom donation eller testamente fördelas
dock efter eventuell föreskrift i respektive donationsbrev eller
testamente.

