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Föreningen, som ska benämnas Högsby Sockens Hembygdsförening,
konstituerar sig som självständig lokalavdelning av Kalmar Läns Hembygdsförbund och har till ändamål att inom Högsby socken utforska och samla
kulturminnen samt befrämja varje slag av hembygdsvård och hembygdsstudier.

Medlem av föreningen kan var och en av föreningens arbete intresserad
person bliva.

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas därtill
förtjänt person.

Medlemsavgift erlägges med av vid årsmötet föregående år bestämd avgift.
Medlem befrias från medlemsavgift från och med det år denne fyller 90 år.
Hedersmedlem erlägger ej avgift.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse som har sitt säte i
Högsby. Styrelsen består av minst nio ledamöter. Den är beslutsför då minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsrösten. Vid val lottas. Styrelseledamöter väljs av årsmötet för ett år i
sänder.

Föreningens ordförande väljes för ett år i sänder vid årsmötet. Styrelsen utser
inom sig för ett år vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt
övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
då minst hälften av styrelsen så begär.
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Styrelsen ansvarar för föreningens egendom. Det åligger styrelsen att hålla
sig väl underrättad om tillståndet på såväl lös som fast egendom, likaså om
den ekonomiska ställningen.
Föremål för deponering må ej mottagas.

Sekreteraren åligger att föra föreningens och styrelsens löpande protokoll
samt att jämte ordföranden ombesörja de löpande göromålen som ej
överlåtits på annan. Sekreteraren ska i samråd med ordföranden upprätta
årsberättelse.
Kassören åligger att sköta föreningens in- och utbetalningar, föra kassabok,
kontinuerligt underrätta styrelsen om kassans ställning, före februari månads
utgång för styrelsen framlägga redogörelse för föregående kalenderårs
räkenskaper samt minst 14 dagar före årsmötet till revisorerna framlägga en
för nämnda räkenskapsår avslutad redogörelse för inkomster och utgifter,
vilken jämte revisionsberättelsen föreläggs årsmötet.

Föreningens årsmöte skall hållas före den 1 april. Kallelse till årsmötet ska
meddelas senast 14 dagar före mötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justeringsmän.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Utdrag ur kassan/kassorna.
Revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Val av ordförande för ett år.
Val av styrelsens ledamöter för ett år
Val av två revisorer samt revisorssuppleanter.
Val av övriga funktionärer som föreningen beslutar tillsätta.
Val av ledamöter i valberedningen.
Beslut om årsavgift för nästkommande kalenderår.
Val av ombud i organisationer där föreningen skall representeras.
Andra frågor som väckts av styrelse eller föreningsmedlem.

Kallelse till sammanträden och andra möten, utöver årsmötet, sker på tid,
plats och sätt som styrelsen beslutar.
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Ändring av dessa stadgar kan ske på föreningens årsmöte, varvid erfordras
två tredjedels majoritet.

Föreningen kan upplösas efter därom fattat beslut på två på varandra
följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie. Vid föreningens
upplösning skall dess tillgångar överlämnas, i första hand till någon inom
bygden verksam institution med likartat syfte, i andra hand till Kalmar Läns
Hembygdsförbund.
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