Stadgar för Bjurbäcks Hembygdsförening
Fastställda vid årsmöte den 13 mars 1981
Ändring vid årsmöte den 23 mars 1985 ( §3 och 4.3 )
Ändring vid årsmöte den 23 mars 1991 ( § 1,2,3 och 4 )
Ändring vid årsmöte den 23 mars 1996 ( omarbetning )
Ändring vid årsmöte den 22 mars 2013 (omarbetning )
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Föreningens firma är Bjurbäcks hembygdsförening. Den har sitt säte i Mullsjö
kommun.
Bjurbäcks Hembygdsförening har till uppgift att verka för hembygds- och
fornminnesvård i Bjurbäck, samt att genomföra undersökningar av bygdens
historia, natur, befolkning och näringsliv. Föreningen skall sprida kännedom om
de resultat, som kan framkomma vid sådant arbete. Dessutom vill föreningen
genom aktiviteter och evenemang i Bönared , i Bjurbäcks skola och annorstädes
öka samhörighetskänslan i Bjurbäcksbygden.
Föreningen vill uppnå sina mål genom att
1. göra inventeringar och insamlingar av material som belyser förhållandena i
bygden t.ex. skriftliga dokument och fotografier
2. söka genomgå och bearbeta befintligt arkivmaterial
3. låta uppteckna berättelser och traditioner
4. snygga upp kring traktens fornminnen och efterforska ytterligare sådana
5. vårda hembygdens natur och miljö
6. anordna kursverksamhet, föredrag och andra aktiviteter
7. bevara och underhålla byggnaderna i föreningens fastigheter Sandbäcken,
Bjurbäcks skola och Bönared
8. utåt söka tillvarata bygdens intressen
Alla som vill stödja föreningens verksamhet och verka för dess syften är
välkomna som medlemmar. Varje medlem som fyllt femton år har en röst.
Röstning genom ombud är ej tillåten.
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Föreningens styrelse skall bestå av minst sju och högst elva av årsmötet valda
ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Föreningens firma tecknas av styrelseordförande och kassör var för sig om
föreningen icke för särskilt fall annat beslutat.
Två revisorer skall väljas vid årsmötet.
Årsmöte hålls en gång om året före utgången av april månad. Dessutom
sammanträder föreningen till allmänt möte om styrelsen påkallar detta. Till
årsmötet skall medlemmarna kallas minst fjorton dagar före av styrelsen
föreslaget datum. Om ej annat stadgas beslutar årsmötet med enkel majoritet.
Vid årsmötet skall följande förekomma:
1. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående
år
6. Revisorernas berättelse
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7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av
a. ordförande på ett år
b. minst tre styrelseledamöter på vardera två år
c. två revisorer samt en ersättare på ett år
d. två personer till valberedning, varav en sammankallande
e. ombud till Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte
9. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
10. Styrelsens förslag till ändringar i stadgar eller andra avseenden som berör
föreningens verksamhet. För ändring av stadgar fordras beslut i två på
varandra följande årsmöten/föreningsmöten.
11. Av föreningsmedlemmar väckta frågor
12. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
För uthyrning av Bjurbäcks skola gäller av styrelsen fastställda regler
Föreningen skall vara medlem av Västergötlands Hembygdsförbund
Skulle så ske att föreningens verksamhet upphör och föreningen upplöses, skall
föreningens samlingar och övriga tillgångar överlämnas till andra föreningar i
Mullsjö kommun med samma eller liknande syfte, vilka då äger bestämma över
samlingarnas och tillgångarnas framtida utnyttjande.

