






Bilaga till motion på Kapellföreningens årsmöte 2018 om förslag till Nya stadgar för Hovenäsets Kapellförening
§ Gamla stadgar § Nya stadgar

1 Föreningens firma
Föreningen är en ideell förening och föreningens firma är ”Hovenäsets
Kapellförening

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Hovenäset. 2 Föreningens säte och geografiska intresseområde
Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Hovenäset

1 Föreningen har till ändamål att i Hovenäset av Askums församling förvärva
tomterna 147 och 148 till plats för uppförande av en gudstjänstlokal, att ägas och
förvaltas tillsammans med klockstapel, allt för gudstjänst i enlighet med Svenska
kyrkans ordning. Föreningen vill även i övrigt tjäna det kyrkliga livet, närmast
inomAskums församling.

3 Ändamål
Föreningens ändamål är att utveckla och underhålla fastigheten Hovenäsets
Kapell för att kunna erbjuda hovenäsborna en funktionell mötesplats för
både profana och religiösa aktiviteter. Särskild hänsyn ska tas till
byggnadens kulturhistoriska värde.

2 Föreningen ställs under överinseende av kyrkonämnden i Kungshamns
pastorat som på lämpligt sätt äger vaka över att föreningen upprätthålls.

4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöten och styrelsen.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst oberoende.

5 Rätt att företräda föreningen
Styrelsen företräder föreningen. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller
om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter i förening.

6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari-31
december. Föreningen skall vara bokföringsskyldig.

5 För att bidraga till förverkligande av föreningens fortvaro äger envar, som
behjärtar föreningens ändamål (§1), anmäla sig som intresserad.
Årstämman fastställer medlemsavgiftens storlek samt antalet röster på
föreningens årsstämma.

7 Medlemskap
Föreningen är öppen för permanent- och sommarboende på Hovenäset.
Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald. Medlemsavgiften
gäller för ett kalenderår och betalas i januari varje år. Nya medlemmar betalar vid
inträdet.
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Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte och avser följande kalen-
derår.

6 Föreningens intressenter sammanträder årligen under april månad.

Föreningens intressenter sammanträder årligen, varvid förekommer:
Mom. 1

1. Fastställa stämmans behöriga utlysning
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare på stämman
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Prövning av års- och revisionsberättelse
7. Val av styrelseledamöter och suppleanter, då så erfordras
8. Övriga till styrelsen inkomna ärenden

Mom. 2
Avskrift av års- och revisionsberättelse samt meddelande om
beslutad ansvarsfrihet ingives till Kyrkonämnden i Kungshamns
Pastorat.

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av tvenne av föreningens
intressenter för 2 år i sänder valda revisorer.
På enahanda sätt utses suppleanter, om så anses erforderligt.

8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast under juni månads utgång.
Extra medlemsmöte hålls när föreningens styrelse så beslutar eller om minst 20%
av medlemmarna eller föreningens revisorer så begär.
Kallelse med dagordning till såväl ordinarie årsmöte som extra medlemsmöte ska
vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Kallelse till mötet skall ske genom anslag på anslagstavlor i Hovenäset och
på Hovenäsets Intresseförenings hemsida.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa
sin begäran till styrelsen innan april månads utgång.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag
och inkomna motioner samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga på
Hovenäsets Intresseförenings hemsida senast en vecka före årsmötet.

Dagordning
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
2. Godkännande av kallelse till mötet
3. Fastställande av röstlängd och registrering av fullmakter
4. Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och

balansräkning
5. Föredragning av revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt

disposition av överskott/underskott
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Beslut om arvoden
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av:

 Föreningens ordförande för en tid av 1 år
 Ledamöter för en tid av 2 år
 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
 1 revisor för en tid av 1 år
 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år
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 2 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande,
för en tid av 2 år

12. Motioner och förslag
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Beslut om budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

6 Mom. 3
Vid föreningens årsmöte kan endast de som deltager och årlig
medlemsavgift, föreslå och deltaga vid röstning om ärenden som
behandlas på stämman. Ombudsröstning kan således ej förekomma.

9 Rösträtt
Varje medlem har en röst och rätt att företräda ytterligare en person via full-
makt. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.
Vid behandling ansvarsfrihet har styrelsens medlemmar och suppleanter
yttranderätt men ingen rösträtt.

3 Föreningen förvaltas av en styrelse, bestående förutom av Askums
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församlings Kyrkoherde, såsom självskriven ordförande, 1 ledamot utsedd
av Askums Kyrkoråd samt 4 intresseföreningens intressenter för en tid av 4
år utsedda ledamöter, samt 2 suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och
suppleanter skall vara nattvardsberättigade inom Svenska Kyrkan.
En rekommendation vid val av intressenter är att 3 skall utses bland
fastboende från Hovenäset, 1 person boende inom Väjern.
För beslutsmässighet och arbetsordning inom styrelsen gäller motsvarande
delar vad som är stadgat för kyrkoråd. Styrelsen skall ha sitt säte i
Hovenäset.

Styrelsen utser inom sig för 4 år vice ordförende, sekreterare och
kassaförvaltare vilka uppdrag också kunna förenas hos en person. Styrelsen
som sådan beslutar om egendommens upplåtelse i enlighet med föreningens
angivna uppgift enligt § 1.
Falla rösterna lika för olika meningar, blir den menings beslut, som
ordföranden biträder.

10 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter utöver ordförande och supp-
leanter Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Valen av leda-
möter till styrelse skall ske växelvis så att kontinuitet upprätthålls.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig när hälften av de av årsmötet fastställda
antalet ledamöter är eniga om beslutet. Vid lika röstetal skall lotten fälla
utslag.
Kallelse till sammanträde skall sändas till ordinarie ledamöter och supplean-
ter samt för kännedom till revisorer och valberedningens ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst halva
antalet ledamöter har begärt det. I brådskande fall får ordförande besluta att
ärendet skall avgöras vid telefonsammanträde. Sådana ärenden skall anmälas
vid närmast därefter följande sammanträde.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordföranden och
vald justerare.

11 Valberedning
Valberedningen skall bestå av två ledamöter, varav en är sammankallande,
som väljs på två år. Valen skall ske växelvis så att kontinuitet upprätthålls.
Ledamot av valberedningen har rätt att närvara på styrelsens sammanträden
och har där yttranderätt.
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12 Revision
Revisorn väljs på ett år och skall granska såväl räkenskaper som styrelsens
förvaltning.
Revisorn har rätt att få ta del av föreningens räkenskaper, styrelsemötes-
protokoll och övriga handlingar samt har rätt att närvara på styrelsens sam-
manträden och har där yttranderätt.
Föreningens räkenskaper skall lämnas till revisorn senast en månad före års-
mötet och revisorns revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två
veckor före årsmötet.

8 Beslut om ändring av dessa stadgar prövas av Kyrkonämnden i
Kungshamns Pastorat

13 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stadgar skall ske på två följande medlemsmöten, med minst
en månads mellanrum, varav det första med enkel majoritet och det andra med
kvalificerad majoritet.

14 Föreningens upplösning
Beslut om att föreningen skall upphöra med sin verksamhet, skall ske med
minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten,
med minst en månads mellanrum.

9 Därest föreningen i en framtid skulle upplösa, tillfaller dess egendom
Hovenäsborna, att av desamma användas för ett med föreningens
ursprungliga ändamål närliggande syfte inom Hovenäsets samhälle. Härvid
förutsätts att det vid detta tillfälle finnes en förening/organisation vars syfte
är att tillvarata och vårda kulturella intressen.

Har det skett, från datum för de reviderade stadgarna antagande, om
annorlunda församlingsbildning inom Kungshamns Pastorat skall, på
upplösedagen, inventarier som lånats från Askums kyrkor återföras till
Askums Kyrka, alternativt att nya lånedirektiv för dessa inventarier skrivs
om för att historiskt trygga desammas hemvist.

15 Föreningens tillgångar
Om föreningen skulle upplösas, tillfaller dess egendom hovenäsborna under
förutsättning att det vid detta tillfälle finns en förening/organisation vars
syfte är att vårda kulturella intressen och utveckla samhällslivet i Hovenäset.
Inventarier som lånats från Askums kyrka skall återföras till Askums kyrka,
alternativt att nya lånedirektiv för dessa inventarier skrivs för att historiskt
trygga deras hemvist.
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