Gålöstipendiaternas kamratförening, GSKF, bildades 1944 under namnet
Kamratföreningen Gålöstipendiaterna. 1964 ändrades namnet till
Gålöstipendiaternas kamratförening.
§ 1 Föreningens namn

Gålöstipendiaternas kamratförening.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att förvalta
Gålöro och göra det tillgänglig för
föreningens medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Den som får, eller har fått, stipendium från
Gålöstiftelsen har rätt att bli medlem i
föreningen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemmarna betalar varje år en
medlemsavgift som fastställs av föregående
års årsmöte. Medlemsavgiften ska betalas in
senast en månad innan medlemmen besöker
Gålöro.

§ 5 Utträde & Uteslutning

Om medlemsavgiften för innevarande år inte
betalas in anses medlemmen ha utträtt ur
föreningen.
Styrelsen rätt att utesluta medlemmar som
uppvisar dåligt beteende.

§ 6 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är
årsmötet. Årsmötet ska hållas under första
halvan av maj månad.
Kallelse ska skickas till medlemmarna minst
två veckor före mötet.
Motion som medlem vill ta upp på årsmötet
ska vara insänt till styrelsen minst en vecka
före mötet
Omröstning All omröstning på årsmötet är
öppen.
Rösträtt har alla närvarande medlemmar
som betalat innevarnade års medlemsavgift.
Styrelsens medlemmar deltar inte i
omröstning om styrelsens ansvarsfrihet.

Dagordning på årsmötet
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Föreningens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av föreningsavgift
10.Val av styrelse
11.Val av en revisor samt, en revisorsuppleant
12.Inkomna motioner
13.Övriga frågor
14.Mötet avslutas
§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen,
revisorerna eller minst ¼ av medlemmarna
anser att det är nödvändigt. Kallelse skickas
minst två veckor i förväg.

§ 8 Föreningens styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter
och utser inom sig ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen
har som ansvar att förvalta Gålöro och hålla
det tillgängligt för medlemmarna. Styrelsen
har egna styrelsemöten efter behov.
Styrelsen är beslutmässig då minst tre
ledamot är närvarande.

§ 9 Styrelsens uppgifter

Ordföranden leder styrelsemöten samt
ansvarar för genomförandet av årsmötets och
styrelsens beslut.
Sekreteraren ansvarar för att skriva
dagordning och mötesprotokoll.
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi
och för att föra kassabok.
Firmatecknare är ordförande och kassör var
för sig.

§ 10 Revision
§ 11 Ändring av stadgar

§ 12 Upplösning

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med
verksamhetsåret som löper från 1 januari till
31 december.
Beslut om stadgeändringar tas vid årsmötet.
Förslag till ändringar ska skriftligen lämnas
till styrelsen 4 veckor före årsmötet. För
beslut om stadgeändring krävs 2/3 majoritet
av vid mötet närvarande medlemmar.
Beslutad stadgeändring träder omedelbart i
kraft.
Beslut om upplösning tas vid årsmötet. För
beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet av
vid mötet närvarande medlemmar.

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 4 maj 2005.

