
Stadgar för Hovenäsets Kapellförening
Antagna den 7 augusti 2018

§

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

2 Föreningens säte och geografiska intresseområde
Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Hovenäset.

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

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

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. 

Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte och avser följande kalenderår.

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 lämplig 
hemsida. 

1



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 lämplig 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 
 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 

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

10 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter utöver ordförande och suppleanter  
Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Valen av ledamöter till styrelse och 
valberedning 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 suppleanter samt för 
kännedom till revisorer och valberedningens sammankallande. 
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. 
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11 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av två ledamöter, varav en är sammankallande, som väljs på ett
år.
Ledamot av valberedningen har rätt att närvara på styrelsens sammanträden och har där 
yttranderätt.

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, styrelsemötesprotokoll och övriga 
handlingar samt har rätt att närvara på styrelsens sammanträden och har där yttranderätt. 
Föreningens räkenskaper skall lämnas till revisorn senast en månad före årsmötet och 
revisorns revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.  

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. 
 

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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