
Luröskärgårdens Natur- och Kulturförenings Stadgar 

Ideell förening 

 

Ändamål 

Föreningens ändamål är att verka för att de natur-, kultur- och livsvärden som är förknippade med 

Lurö och Millesviks skärgårdar förs vidare till kommande generationer. Verksamheten skall särskilt 

inriktas på åtgärder som leder till ett återställande och bevarande av traditionella byggnader, 

kulturmark och den till denna kopplade floran och faunan samt levandegöra den speciella jordbruks- 

och fiskekulturen som sedan generationer har funnits i området. 

Föreningen skall drivas utan vinstintresse. 

 

Ort 

Föreningen skall ha sitt säte på Lurö. 

 

Medlemskapet 

Föreningen är öppen för alla som vill stödja dess ändamål. Medlem kan vara enskild person, 

organisation eller myndighet. 

 

Rösträtt 

Varje medlem – enskild person, organisation eller myndighet – har en röst vid årsmötet. Rösträtt har 

alla som erlagt fastställd medlemsavgift senast en månad före årsmötet innevarande verksamhetsår. 

Rösträtten är personlig men kan även utövas via ombud. 

 

Styrelse 

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter som utses av årsmötet för en mandatperiod på fem 

år. Varje år avgår en ledamot. En av ledamöterna utses av årsmötet till ordförande för ett år. Till varje 

ledamot (inklusive ordförande) skall på samma sätt utses en personlig suppleant. 

Minst tre ledamöters närvaro krävs för beslutsmässighet. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

Viceordförande, sekreterare, kassör väljs av styrelsen och vid lika röstetal sker avgörandet via 

lottning. 

 

Revisorer 

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor eller dennes suppleant. 

 

  



Valberedning 

Valberedning utses av årsmötet. Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande. 

 

Årsmötet 

Årsmötet hålles en gång per år. Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar innan årsmötet hålles. 

Motioner skall lämnas in senast sju dagar innan. 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning 

sker öppet. Sluten omröstning ska endast äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för 

vilken denna är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet och 

ordförande har utslagsröst vid lika röstetal utom vid personval, då ske avgörandet genom lottning. 

 

Extra årsmöte 

Om revisorerna, styrelsen eller 2/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte 

hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 14 dagar i förväg tillsammans med dagordning 

och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. 

 

Firmatecknare 

Firmatecknare utses av styrelsen. 

 

Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret, 1 januari till och med 31 december. 

 

Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av föreningens stadgar ske vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med 

2/3 majoritet. 

 

Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 

majoritet. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas enligt beslut av sista årsmötet. 

  


