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Stadgar för Föreningen Franciskusleden
Föreningen, som är en ideell förening, bildades 27 maj 2002 i Skärstads församlingshem och
hette då ”Föreningen Pilgrimsleden Jönköping – Alvastra”.
§1 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att iordningställa och bevara en pilgrimsled från Jönköping till Alvastra
och även utöka den mellan Jönköping och Byarum.
Föreningens målsättning är att tillhandahålla informations- och kartmaterial så att enskilda
och grupper kan gå leden.
Verksamheten består i
-

att främja pilgrimstanken och årligen arrangera vandringar

-

att samverka med bygdens församlingar, hembygdsföreningar och andra
föreningar/intressenter

-

att åtgärda nödvändig märkning, framställa informationsmaterial m m

-

att uppmärksamma Franciskus dag den 4 oktober varje år

§ 2 Medlemskap
Rätt till medlemskap har alla enskilda personer och organisationer med intresse för
pilgrimstanken. Medlemsavgift beslutas av årsmötet. Medlemsregister förs av styrelsen.
§ 3 Styrelse
Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter, ordförande, sekreterare, kassör samt två
eller flera övriga ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 4 Årsmöte
Årsmöte hålles varje år före mars månads utgång. Vid årsmöte äger varje medlem, enskild
såväl som organisation, en röst. Kallelse till årsmöte utsändes av styrelsen senast en
månad i förväg.
Vid årsmötet ska styrelsen framlägga en verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret.
Styrelsens ansvarsfrihet avgörs av årsmötet.
Årsmötet väljer ordförande, medan övriga styrelsen konstituerar sig själv. Ordförande
väljs årligen, men resten av styrelsen väljs för två år i sänder och på sådant sätt att hälften
av dessa väljs ena året och den andra hälften året därpå.
Årsmötet utser firmatecknare för ett år i taget.
Årsmötet väljer två revisorer för ett år i taget.
Årsmötet väljer minst två personer till valberedning.
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§ 5 Förvaltning
Styrelsen skall vid förvaltning av föreningens medel tillse, att dessa är placerade på fullt
betryggande sätt.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Styrelsen skall vid årsmötet avge berättelse över det gångna årets verksamhet. Samtliga
medlemmar skall delges verksamhetsberättelse.
§ 7 Räkenskaper och revision
För föreningen skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 3l december varje
år. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisorer.
Räkenskaps- och förvaltningsberättelse avges vid varje årsmöte, varvid även uppläses
revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet åt ledamöterna tillstyrkes.
§ 8 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet med minst 3/4 majoritet.
§ 9 Upplösning av föreningen
Beslut av upplösning av föreningen fattas av årsmötet. Föreningen kan ej upplösas, om minst
tre medlemmar önskar dess fortbestånd.
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar hembygdsföreningarna i bygden.
Dessa stadgar är reviderade och fastställda vid föreningens årsmöte 2011-02-27
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