
 STADGAR FÖR   Morups Tånge Fyrsällskap 

antagna 14 april 2013  

§ 1 

Föreningen  skall verka för att i ursprungligt skick och funktion bevara byggnader 

och miljö i och kring  fyren Morups Tånge, hålla området tillgängligt för 

allmänheten samt att med information och aktiviteter öka intresse och engagemang 

för fyren.  Finansiering skall ske genom sökande av bidrag och anslag, årsavgifter, 

mm, allt utan personligt förtjänstsyfte.  

Föreningen  skall vara en ideell förening med hemvist i Glommen/Falkenberg 

§ 2 

Medlem av föreningen är envar för föreningens uppgift intresserad person, som 

godkänner dessa stadgar och i fastställd tid, senast en månad efter årsmötet, till 

föreningen erlägger på årsmötet fastställd årsavgift.   

§ 3 

Föreningen angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem (5) 

ledamöter. 

Ordförande väljes för ett (1) år övriga ledamöter för två (2) år. (Första 

verksamhetsåret väljes hälften av övriga ledamöter för ett (1) år.) 

§ 4 

Styrelsen utser själv ytterligare funktionärer. Styrelsen är beslutsför när minst 

hälften av valda ledamöter är närvarande. Besluten bestämmes genom enkel 

pluralitet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val då utgången 

bestämmes genom lottning. 

§ 5 

Styrelsen sammanträder regelbundet efter eget beslut dock minst 2 gånger per år.  

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet föredras vid nästa 

styrelsesammanträde och justeras av ordförande och ytterligare en medlem av 

styrelsen. 

  

 



§ 6 

Styrelsen beslutar rörande förvaltning och placering av föreningens medel och 

övriga tillgångar. Räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna, jämte 

tillhörande allegat och styrelseprotokoll, skall genom kassörens försorg, senast den 

1 mars året efter räkenskapsårets utgång, tillhandahållas revisorerna. 

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§ 7 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av revisorn. 

En(1) revisor och en(1) revisorsuppleant skall vid årsmötet utses av föreningen för 

ett (1) år . 

§ 8 

Årsmöte skall hålles årligen före april månads utgång. Personlig kallelse till 

sammanträdet skall tillställas samtliga medlemmar senast tre (3) veckor före 

sammanträdesdagen. 

Motioner skall vara föreningens styrelse tillhanda senast två (2) veckor före mötet. 

Extra sammanträde med föreningens medlemmar skall hållas om styrelsen eller 

minst 10% av medlemmarna så påkallar. 

I kallelsen skall framgå aktuella ärenden och frågeställningar. 

§ 9   

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter tas upp: 

1.Val av mötesfunktionärer: ordförande för sammanträdet,  sekreterare och två 

protokolljusterare. 

2.Fastställande av föredragningslista.  

3.Fastställande av röstlängd. 

4.Godkännande av kallelse. 

5.Styrelsens verksamhetsberättelse. 

6.Revisorns rapport. 



7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8.Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande år. 

9.Val av styrelsens ordförande . 

10.Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

11.Val av revisor och suppleant. 

12.Verksamhetsplan. 

13.Budget för kommande år och fastställande av medlemsavgift. 

14.Behandling av inkomna motioner. 

15.Val av tre personer till valberedning. 

16.Övriga frågor. 

 

§ 10 

För röstberättigande vid årsmötet gäller en röst per medlemskort. För röstning 

genom ombud krävs fullmakt. Alla frågor, utom sådana som anges i nästa paragraf, 

avgöres genom enkel pluralitet. Omröstning sker öppet, under förutsättning att 

sluten omröstning ej begäres. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid 

val då lottning sker. 

§ 11 

För beslut om föreningens upplösning samt stadgars ändrande erfordras att 

föreningen vid två (2) på varandra följande sammanträden, därav minst ett 

ordinarie, med samtycke av 2/3 av närvarande medlemmar så beslutar. 

Föreningens tillgångar skall vid föreningens upplösande överföras till lokalt 

förankrad organisation med vilken överenskommelse kan träffas om fortsatt 

verksamhet förenligt med  föreningens syfte. 

  

 


