
Stadgar för Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygel 

 

§1 Föreningens namn är Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygel, 
 nedan kallad Föreningen. 

§2 Föreningen är en ideell förening. 

§3 Föreningens ändamål är att bevara Lindholmens betjäntflygel. Bland annat 
 genom att väcka intresse för och insikt om betjäntflygelns unika 
 kulturhistoriska värde och genom att samla in medel till dess bevarande. Samt 
 tillse att bevarandet sker i enlighet med beprövad kunskap och dialog med 
 tillgänglig expertis. 

§4 Föreningens sätesort är Lidköping. 

§5 Medlemskap: Erbjuds främst delägarna i Lindholmens gård, Lidköpings 
 kommun. Stödmedlemskap är öppet för alla som har intresse av att bevara 
 Lindholmens betjäntflygel. Uteslutning kan ske om medlem eller stödmedlem 
 ej betalat beslutad medlemsavgift och/eller aktivt motverkar föreningens syfte. 

§6 Beslutande organ och rösträtt i föreningen tillfaller endast medlemmar 
 i föreningen med en röst var – dock ej för stödmedlemmar. 

 Styrelsen ska bestå av tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör. 
 Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter inklusive ordföranden är 
 närvarande. Styrelsen utses av delägarna och väljs på 2 år. Revisor utses av 
 årsmötet, för ett år i taget och skall vara en icke delägare. Valberedningen ska 
 vara en person som väljs också på två år. Val av styrelse, revisor och 
 valberedning sker vid årsmötet som hålls vid en tidpunkt som styrelsen 
 beslutar. Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar 
 innan beslutat möte.  

 Beslut fattas med enkel majoritet. 

§7 Firmatecknare är två styrelseledamöter var för sig.  

§8 Verksamhetsår är från juli till juni. 

§9 Vid årsmötet presenteras och antas en handlingsplan för kommande år.  

 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen kan göras endast på 
 årsmötet.   

 Föreningen kan upplösas om majoriteten av medlemmar så önskar och röstar 
 för detta på ett årsmöte. Eventuellt kvarvarande tillgångar ska tillfalla 
 ändamålet. Val genomförs vid årsmötet som sker på sommarhalvåret.  

 Kallelse till möten ska skickas ut senast 14 dagar innan beslutat datum via 
 email. Dagordning för årsmötet ska bifogas kallelsen. 
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