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7. NOMINERING, VAL OCH BESLUTSORDNING.

Varje medlem har rätt att själv nominera namn för val till styrelsen,
förutom de som valberedningen har satt upp. Den som nominerats skall
dock ha lämnat sitt medgivande. Alla medlemmar skall beredas möjlighet att delta i val av styrelse, oavsett om de kan närvara vid mötet
eller inte.
Enkla rutinfrågor kan beslutas genom acklamation, medan beslut av
viktigare slag skall ske genom omröstning. Dessutom skall särskilt viktiga frågor föreläggas medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Om omröstningen skall vara öppen eller sluten, avgörs av det
som är mest ändamålsenligt.
Styrelsen är beslutsmässig, när minst tre medlemmar sammanträder.
En av de tre skall vara föreningens ordförande.
8. STADGEÄNDRING

För ändring av stadgarna fordras beslut med två tredjedels majoritet av
två på varandra följande medlemsmöten med minst 6 månaders tidsintervall.
9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen skall ske med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten med minst 6 månaders tidsintervall. Föreningens eventuella tillgångar skall vid upplösningen tillfalla ändamål som gagnar Rågöarna och som medlemmarna
vid upplösningen röstar för med enkel majoritet.
Beslut om hur återstående medel i Rågökapellens Minnesfond skall
förvaltas skall också fattas med enkel majoritet av medlemmarna på
mötet som upplöser föreningen,
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Stadgar

STADGAR FÖR RÅGÖFÖRENINGEN
Antagna 1.12 1992, justerade 5.2.1994 och 18.3.2001.
1. FÖRENINGENS NAMN
Rågöföreningen är en ideell sammanslutning under namnet RÅGÖFÖRENINGEN
2. FÖRENINGENS ÄNDAMAL
Att upprätthålla och förstärka rågöbors och rågöättlingars band med
Rågöarna.
Att verka för rågöbors och rågöättlingars intressen och rättigheter, som
kan anses vara gemensamma och är knutna till den tidigare hembygden.
Att företräda de gemensamma intressena inför myndigheter och andra
organisationer.
Att förvalta Rågökapellens Minnesfond och besluta om användningen
av fondens medel.
Rågökapellens Minnesfond bildades den 3.2. 1992 för att insamla medel
till restaurering och bevarande av ruinerna av rågökapellen samt iordningställa kyrkogårdarna. Rågökapellens Minnesfond underställdes
Rågöföreningen den 18 mars 1995.
3. MEDLEMSKAP
Medlemskap är öppet för rågöbor, rågöättlingar och deras familjemedlemmar.
Övriga med anknytning till eller intresse av att verka för Rågöarna kan
bli medlemmar. Deras medlemskap skall godkännas av styrelsen. Varje
medlem har rätt att få sina förslag och motioner prövade av styrelsen
respektive av årsmötet. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift (Gäller rågöbor, rågöättlingar och deras familjemedlemmar). Övriga får söka medlemskap.
Rösträtt har den medlem som erlagt medlemsavgift under föregående
kalenderår eller innevarande år före årsmötet. Den medlem som inte
betalt medlemsavgift två verksamhetsår i följd anses ha utträtt ur föreningen.

4. VERKSAMHETSÅR - ÅRSMÖTE
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.
Årsmötet hålls senast 30 april varje kalenderår.
Årsmötet hålls enligt vedertagen mötesordning och väljer styrelse, revisorer och valberedning, behandlar motioner m.m.
5. STYRELSE. REVISORER OCH VALBEREDNING
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande, en
sekreterare och en kassör. Suppleanter till styrelsen kan också föreslås
och väljas av årsmötet. Suppleanterna kallas till styrelsesammanträdena,
de har förslags och yttranderätt men deltar inte i besluten utom när de
ersätter ordinarie ledamot.
Föreningens styrelseledamöter väljs växelvis för en period av två år.
Styrelsens ordförande skall vara utsedd av årsmötet.
Föreningen skall ha två revisorer valda för två år. En suppleant vald för
ett år.
Valberedningen skall ha en representant för vardera ön Stora och Lilla
Rågö så långt möjligt är och vara tillsatt för två år. Dessutom skall två
suppleanter utses. Valberedningen skall på uppdrag av styrelsen nominera kandidater för val till styrelsemedlemmar, revisorer och suppleanter till dessa.
Styrelsen har rätt att tillsätta utskott eller arbetsgrupper för specifika
uppdrag eller ändamål i föreningens verksamhet samt utse ledamöter
att ingå i andra föreningar och sammanhang, där Rågöföreningens representantskap erfordras.
6. REGLER FÖR KALLELSE TILL MÖTEN OCH
SAMMANTRÄDEN
Inför årsmötet skall kallelse utgå till samtliga medlemmar minst två
veckor före utsatt tid.
Styrelsen sammanträder inom en månad efter årsmötet. Därefter beslutar styrelsen gemensamt om nästa sammanträde eller överlåter tillordföranden att sammankalla detta. Två tredjedelar av styrelsen har
rätt att sammankalla möte. Styrelsen har rätt att vid behov kalla medlemmarna till extra ordinarie stormöte.

