
STADGAR T6n TOnENINGEN QUARNSTENSGRUFVANS vAI,Inen

$ I Fdreningens firma Quarnstensgrufuans vanner

Fdreningens firma ar Quarnstensgrufuans vanner

$ 2 Fdreningens dndamil

F6reningen har till tindamAl att intressera allmdnhet, fdreningar, fOretag och andra for kvarnstenshantverket
och kvarnstensbrotten i Malung-S€ilens kommun.

Fdreningen ska uppfylla sitt €indamAl genom att anordna guideutbildningar och arrangemang och
museum/utstdllningar som ska leda till att kvarnstenshanteringen ska bli en turistattraktion pA bred front. Vi
vill sdrskilt f6nga in familjer och ungdomar via vAra aktiviteter, f6r att fA ut ett historiskt arv och ge en
pusselbit till Sveriges och Nordens historia.

$ 3 Fdreningens slte

F6reningen har sitt sdte i Malung i Malung-Sdlens kommun, Dalarnas ldn.

$ 4 Medlemsskap

\/ Medlem ifdreningen dr den som betalar sin medlemsavgift

$ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som Arligen faststdlls av Arsm6tet. (Familj 150:JAr, Skola 250:-/Ar,
Fdrening 250:JAr, Enskild medlem 100:-/Ar).

$ 6 Styrelsen

Styrelsen bestAr av ordforande, 4 Ovriga ledam6ter jiimte 3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice
ordfdrande, sekreterare, kass6r och de ovriga ledamOter foreningen anser sig behova. Vid fOrfall intrdder
suppleant. Avg6r ledamot fore mandattidens utgAng intrdder suppleant i dennes stdlle f6r tiden t o m ndsta
Arsmdte. Sekreterare vdljs vid varje mote.

$ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen fdretrader f6reningen, bevakar dess intressen och handhar dess angeldgenheter. Styrelsen
\-/ beslutar 6 foreningens vagnar sdvida inte annat fOreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkstdlla av

Arsmdtet fattade beslut, handha foreningens ekonomiska angeldgenheter och fora rdkenskaper, samt avge
Arsredovisning till Arsstdmman f6r det senaste rdkenskapsiret.
Styrelsen sammantrdder nar ordf6randen finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledam6ter begdr
detta.

Styrelsen dr beslutsf6r dA minst 3 personer ar narvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
r6stetal gdller den mening ordforanden bitrdder, dock sker avgdrandet vid val genom lottning.

Fdreningens firma tecknas av foreningens ordf6rande och/eller ledamot som ddrtill utses.

$ 8 Rdkenskaper

RdkenskapsAr ska vara kalenderAr.
Styrelsens Arsredovisning ska Overldmnas till fdreningens revisorer senast tvA veckor fdre utsatt Arsmdte.

$ 9 Revisorer

Styrelsens forvaltning ska Arligen granskas av tvA pA Arsm6tet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast pA
6rsm0tet avge sin revisionsberdttelse.

$ 10 Arsmdte

Ordinarie arsm6te, vilket iir foreningens hdgsta beslutande organ, hAlls Arligen fore den 31 maj pA tid och



plats som styrelsen bestdmmer. Kallelse genom annonsering eller utskick till alla medlemmar senast 14
dagar fore ordinareie Arsmdte och senast 14 dagar fore extra irsmote.

Vid ordinarie Arsm6te ska foljande drenden behandlas:

1. Val av ordfdrande och sekreterare for mOtet.
2. Faststdllande av rostl€ingd for motet.
3. Val av protokolljusterare och rOstrdknare.
4. FrAga om motet har utlysts pi riitt siitt.
5. Faststiillande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberdttelse for det senaste verksamhetsAret.

b) Styrelsens forvaltningsberdttelse (balans- och resultatriikning) for det senaste verksamhets-
/rdkenskapsAret.

7. Revisionsberdttelsen for verksam hetsJrd kenskapsAret.
8. Frdga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser.
9. Faststiillande av medlemsavgifter.
l0.Faststdllande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget fdr det kommande verksamhets-

/rdkenskapsAret.
11.Val av ordforande i fOreningen for en tid av 1 6r.
12.Val av ovriga styrelseledam6ter samt suppleanter for en tid av t hr

\- 13.Val av revisorer samt suppleanter.
l4.Behandling av styrelsens forslag och i r€itt tid inkomna motioner.
15.Ovriga friigor.

Beslut i frAgor av stOrre ekonomisk betydelse for foreningen eller dess medlemmar fir inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till motet.

$ 11 Extra irsmdte

Extra ArsmOte hAlls ndr styrelsen eller revisorerna finner att det iir n6dvdndigt eller ndr minst 1110 av
f6reningens medlemmar krdver detta genom en skriftlig begaran till styrelsen. Av begdran ska framgA det
eller de arenden som medlemmarna vill att m6tet ska behandla. PA extra Arsm0te f6r endast de drenden
som angivits i kallelse behandlas.

$ 12 R6stritt

Vid Arsm0te har varje medlem en rost. R6strdtten dr personlig (och kan/kan inte utdvas genom ombud).

$ 13 Beslut, omrdstning och beslutsmissighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om si begdrs, efter omrdstning (votering).

Omrostning sker 6ppet, utom vid val ddr sluten omrostning ska dga rum om nAgon beg-ir detta. Beslut fattas,
=v sivida dessa stadgar ej foreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika r6stetal giiller den mening som

ordf6randen bitrdder, vid val sker dock avg0randet genom lottning.

Ledamot av styrelsen fAr inte delta i beslut om ansvarsfrihet fOr forvaltningsAtgdrd for vilken denne ar
ansvarig, inte heller vid val av revisor.

\=-
Mdtet €ir beslutsmdssigt med det antal rOstberdttigade medlemmar som dr ndrvarande pA mdtet.

$ 14 Regler f6r indring av stadgarna

FOr andring av dessa stadgar krdvs beslut av Arsm0te med minst 213 av antalet avgivna rOster. Fdrslag till
dndring av stadgarna fAr ges sAvdl av medlem som styrelsen.

$ 17 Uppl6sning av f6reningen

FOr upplosning av foreningen krdvs beslut av Arsmote med minst 213 av antalet avgivna rdster. Om
fOreningen upplOses ska f6reningens tillgAngar dverldmnas till verksamhet med liknande syfte.

- Kopia av det Arsm6tesprotokoll som innehAller beslut om foreningens upplOsning ska ddrefter sdndas till
skattekontoret f6r avreg istrerin g av fOren i n gen.


