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TORHAMNS SAMHÄLLSFÖRENING 
 

STADGAR 
Omarbetade och fastställda 1989–1990 på grundval av de ursprungliga stadgarna från 1956. 

 
 

§ 1  Ändamål 
 
Föreningen har som ändamål att tillvarata bygdens samhällsnyttiga och kulturella intressen enligt 
medlemmarnas intresse samt verka för bygdens utveckling, expansion och fortlevnad. 
 

§ 2  Medlemskap och avgifter 
 
Till medlem i församlingen antages en var inom Torhamns församling bofast person och även 
sådan person som äger fastighet inom församlingen utan att där vara mantalsskriven. 
Som medlem kan även person antagas som skäligen kan förväntas stödja och verka för 
föreningens ändamål.  
 
Varje medlem är valbar till förtroendeuppdrag. 
 
Medlem som genom sitt uppförande nedsätter föreningens anseende, motverkar dess ändamål 
eller skadar dess intressen, kan av styrelsen i samråd med tre av denna tillkallade medlemmar 
uteslutas från föreningen. Sådan åtgärd anmäles vid föreningens nästkommande föreningsmöte. 
 
Medlemsavgift erlägges årligen med visst belopp, dock minst fem (5) kronor. Som medlem i 
föreningen räknas endast den som fullgjort inbetalning av årsavgift under innevarande år eller 
sistförlidet år. 
 

§ 3  Föreningsmöte 
 
Föreningen skall hålla minst två ordinarie föreningsmöten årligen.  
 
Vid första ordinarie föreningsmöte(årsmötet) som hålles i början av året skall förekomma: 

Föredragning av års- och revisionsberättelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning 
samt beslut rörande ansvarsfrihet för föregående års styrelse. 
Vidare val av ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse enligt § 4. 
Val av ordförande bland de ordinarie ledamöterna. 
Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande. 

 
Extra föreningsmöte kan av styrelsen anordnas när styrelsen anser det erforderligt för viss frågas 
avgörande eller om minst 25% av medlemmarna så erfordrar. 
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Kallelse till föreningsmöte sker på sätt styrelsen beslutar, antingen genom tidningsannonser och 
allmänna anslag eller genom skriftliga meddelanden. 
 
Vid föreningens möten avgörs frågorna med enkel röstövervikt och all röstning sker efter 
huvudtalet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val då lottning 
skall äga rum. 
 

§ 4  Styrelse 
 
Föreningens styrelse skall bestå av sju (7) ledamöter och utser själv vice ordförande, sekreterare 
och kassaförvaltare (ej ordförande som väljs av årsmötet). 
 
Ledamöter i styrelsen utses för två år i taget, varför lottning skall företagas utrönande om avgång 
för halva antalet ledamöter efter första årets utgång. 
 
Suppleanter i styrelsen utses i nödigt antal. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser nödigt eller när fem styrelseledamöter så fodra. 
 
Styrelsen åligger särskilt: 

Att ha tillsyn över genom föreningen åstadkomna anläggningar och föremål. 
Att genom frivilliga bidrag och lämpliga åtgärder försöka betrygga föreningens ekonomi. 

 
Om lån i bank eller av enskild anses nödvändigt, skall föreningsmöte därom besluta. 
 

§ 5  Räkenskaper och revision 
 
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen under gemensam ansvarighet för styrelsens 
ledamöter och skall genom styrelsens försorg räkenskaper föras över inkomster och utgifter. 
 
Räkenskaper avslutas per kalenderår. 
 
Revisionsberättelse över föregående års räkenskaper och förvaltning skall vara styrelsen 
tillhanda åtta (8) dagar före årets första föreningsmöte. 
 

§ 6  Stadgeändringar 
 
Ändring i eller tillägg till dessa stadgar bestämmes av två föreningsmöten varav minst ett 
ordinarie. 
 

§ 7  Föreningens upplösning 
 
Föreningen kan ej upplösas, så länge den består av minst tio medlemmar. 
För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltig, skall det vara minst 2/3 röstövervikt 
fattat på två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. 
Skulle upplösning beslutas överlåtes eventuella tillgångar till annan för bygden arbetande 
förening eller föreningar som bestäms vid det sista föreningsmötet innan upplösningen. 


