
Stadgar för den ideella föreningen Höga Kusten Konst och Hantverk i Mjällom 
Stadgar antagna vid föreningens årsmöte den 22 mars 2016. 

 
§ 1 Namn 
Föreningens namn är Höga Kusten Konst och Hantverk i Mjällom. Nedan kallad 
för föreningen. 
 
§ 2 Form och säte 
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Kramfors 
kommun. 
 
§ 3 Syfte och målsättning 
Föreningen ska värna om det genuina hantverket och konsten. 
Vara ett forum för medlemmarnas erfarenhetsutbyte under trivsamma förhållanden. 
Utveckla och fördjupa medlemmars kunskaper inom sitt intresseområde. 
Ordna utställningar. 
 
§ 4 Medlemskap 
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning samt är beredd att 
följa dess stadgar.  
Medlemskap beviljas efter styrelsens godkännande. 
Styrelsen har full befogenhet att utesluta medlem som inte följer stadgarna och 
föreningens syfte och målsättning. 
Medlem har eget ansvar gentemot myndigheter.  
 
§ 5 Årsmöten 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast i mars påföljande 
år. 
Kallelse till årsmöte sker av styrelsen genom e-post och annonsering på föreningens 
webbsida till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet.  
Närvarande medlemmar, som har erlagt årsavgift för aktuella verksamhetsåret, har 
röst- och beslutanderätt på årsmötet. 
Årsmötet väljer styrelse och revisorer, beslutar om kommande års medlemsavgifter 
och ramar för kommande verksamheter som främjar medlemmarnas utveckling och 
trivsel.  
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av fem personer som väljs på årsmötet. Ordförande och kassör 
väljs på 2 år. Ordförande och kassör väljs var sitt år och får så olika mandatperioder. 
En revisor, sekreterare och övriga styrelsen väljs varje år. 
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan medlemsmötena. 
Styrelsens uppgifter är förberedande av aktiviteter som är till gagn för 
medlemmarna. 
 
§ 7 Verksamhetsår och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår är samma som kalenderår. 
 



§ 8 Årsavgiften 
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och gäller för kommande kalenderår. 
 
§ 9 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
medlemsmöten, varav ett årsmöte. 
 
§ 10 Upplösning 
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av 
räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till Mjälloms byaförening. 


