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§ 1  FIRMA
Föreningens firma är Hanhivittikko Vänner/Hanhivittikko Ystävät.
Hanhinvittikko Vänner/HanhivittikkoYstävät är en ideell förening, 
partipolitiskt och religiöst obunden.
.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningens ändamål är att utveckla, sköta och driva Levande Fäbod på Kulturreservatet Hanhivittikko 
fäbod.

Syftet med verksamheten är att sprida kännedom om och känsla för Hanhivittikko fäbod, levandegöra denna 
del av det tornedalska kulturarvet, förmedla upplevelser och kunskaper om gångna tiders fäbodkultur samt 
om reservatets specifika natur- och kulturvärden.

En viktig uppgift i arbetet med att vårda och värna detta, är att involvera den unga generationen i Hanhivit-
tikko fäbod. 

§ 3  SÄTE
Föreningen har sitt säte i Hanhivittikko, Övertorneå kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Personer och organisationer som vill verka för föreningens mål är välkomna som medlemmar.

Medlem som uppenbart ej respekterar föreningens syfte och stadgar kan uteslutas ur föreningen av årsmötet. 
Överklagande av uteslutning sker till årsmötet.

§ 5 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter som utses av årsmötet. Årsmötet och/eller styrelsen 
har rätt att till styrelsen adjungera ytterligare ledamöter, dock max tre.

Ordförande väljs för ett år. De övriga sex ledamöterna väljs för en mandatperiod av två år. Hälften av dessa 
väljes varje år. Ersättare, normalt två stycken, väljs för ett år i taget. Adjungerade ledamöter väljs för ett år i 
taget.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen utser även inom sig ansvariga för:
• personalfrågor
• kontakter med myndigheter
• information till medlemmar 
• drift och underhåll
• medlemsregistrering



§ 6 STYRELSEMÖTE 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst hälften av styrelseledamöterna så påkallar. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Ordförande är ansvariga för 
att mötesprotokoll, stadgar och föreskrifter vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

§ 7 REVISION
Att granska föreningens ekonomi utser årsmötet två revisorer samt för dem en ersättare.
Styrelsen skall senast tre veckor före ordinarie årsmöte till föreningens revisorer avge redovisningshand-
lingar för det gångna året.
Revisorerna skall senast en vecka före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 8 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 9 VALBEREDNING
Årsmötet utser tre ledamöter till valberedning varav en är sammankallande. 
Valberedningen skall lämna förslag på ledamöter till ordinarie årsmöte.

§ 10 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. Dessa skall tillika vara rösträknare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhets berättelse med resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Beslut om verksamhetsplan och budget.
12. Val av:
a) Styrelsens ordförande
b) Sex ledamöter samt ersättare
c) Två revisorer samt en ersättare 
d) Tre ledamöter till valberedningen varav en som sammankallande
13. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller av medlem.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Förslag som ska behandlas på årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.



§ 11 BESLUT OCH MAJORITET
Medlemskap, oavsett enskild, familj eller organisation, berättigar till en röst. Rösträtt får ej utövas genom 
fullmakt.

Omröstning sker öppen såvida inte sluten votering begärs. Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor 
som omnämns i § 14 och § 15. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder utom 
vid sluten votering då lottning skall företagas.

§ 12 KALLELSE
Kallelse till årsmöte skall nå medlemmarna minst 2 veckor före årsmötet. Kallelsen sker via annons i tid-
ningar/annonsblad. Extra medlemsmöte skall hållas när:
• styrelsen så föreslår 
• minst tio procent av medlemmarna så önskar
• det så påfordras av revisorerna

§ 13 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var och en för sig.

§ 14  STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna kan ske om ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet så beslutar eller med enkel majoritet 
vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall 
förflyta mellan mötena.

§ 15 UPPLÖSNING 
För upplösning av föreningen erfordras ett beslut härom fattat vid två årsmöten, varav det ena skall vara 
ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. 
Förslaget om upplösning skall vid båda mötena biträdas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade med-
lemmarna. 

Vid upplösning av föreningen Hanhivittikko Vänner/Hanhivittikko Ystävät tillfaller alla föreningens till-
gångar i första hand Övertorneå Naturskyddsförening, i andra hand till av årsmötet beslutad organisation.


