STADGAR
för
Italienska Kulturforeningen i Haninge kommun

Styrelsen avlägger till årsmötet:

Förvaltningsberättelse
för det gångna

Föreningen bildades den 10 november 1979
Dessa stadgar har antagits den 5/3 2000
§ 1 Ändamål
Italienska Kulturföreningen är politiskt och religiöst
obunden och har till syfte att bevara språket,
kulturen och traditionerna och är en naturlig
träffpunk1:för de som sympatiserar med italiensk
kultur, musik, språk, mat och är nyfiken på
italienska traditioner och trender.
§ 2 Firmateckning
Föreningens firma är "Italienska Kulturföreningen i
Haninge". Styrelsen har sitt säte i Haninge.
Firmatecknare utses av styrelsen.
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§ 3 Medlemskap"och avgifter
Medlem av föreningen kan vaJje person bli som är
intresserad av föreningens ändamål.
.
Den medlem som motarbetar föreningens syfte och
principer kan uteslutas efter beslut i styrelsen.
Årsavgift för nästkommande år fastställs på
årsmöte.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens förvaltnings- och räkenskapsår
omfattar tiden ftån och med den l januari till och
med den 31 december.
Föreningens räkenskaper skall vara avslutade med
vinst- och förlusträkning senast den sistajanuari för
överlämnandetill revisor.
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§ 5 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst sex
(6) personer: ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och minst två ordinarie
ledamöter vilka vid förfallträda i sekreterarens
och/eller kassörens ställe.
Styrelsens ledamöter väljs för två år och omfattar
tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Udda år väljs ordförande, kassör och en ledamot.
Jämna år väljs vice ordförande, sekreterare och en
ledamot. Ordförande och vice ordförande skall vara
av italienskt ursprung.
Styrelsen sammanträder på beslut av ordföranden.
Styrelsen är beslutsför om minst fYra (4) ledamöter
är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsens åligganden:
Styrelsen handhar föreningens verksamhet i enlighet
med dessa stadgar och årsmötets beslut samt är
ansvarig inför årsmötet.
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verksamhetsåret, omfattande verksamhetsberättelse
och ekonomirapport.
Styrelsen skall hålla medlemsregister aktuellt, föra
och bevara protokoll.
§ 6 Årsmöte
Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte skall
skriftligen utsändas till vatje medlem minst tre (3)
veckor före mötet.
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av mars
månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en justeringsman att jämte ordföranden
justera årsmötets protokoll
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
4. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse
5. Föredragande av revisionsberättelse
6. Beslut om styrelsens ansvarsfiihet för det gångna
verksamhetsårets förvaltning
7. Fastställande av medlemsavgift för kommande
verksamhetsår.
8. Fastställande av antal styreseledamöter, minst sex
(6) personer.
9. Val av styrelseledamöter i stället för dem som är i
tur att avgå
10. Val av revisor samt revisorsuppleant.
Il. Val av valberedning, minst två (2) personer
12. Övriga ftågor
§ 7 Rösträtt
Vid årsmöte äger vaJje medlem som erlagt fastställd
årsavgiften en röst.
Alla ftågor, utom de som rör stadgeändringar och
föreningens upplösande, avgörs med enkel
majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal
skiljer lotten.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
§ 8 Revision
För granskning av styrelsens verksamhet och
förvaltning väljer årsmötet en revisor och en
revisorsuppleant för tiden ftam till nästa årsmöte.
§ 9 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av
årsmötet varvid ändringsbeslutet ska biträdas av
minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om
inget annat sägs i beslutet.

§ 10 Föreningens upplösning
Om medlemsantalet understiger tio (10) medlemmar
upplöses föreningen.
För upplösning av föreningen erfordras att beslut
härom fattas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie
eller extra årsmöte.
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