PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN
Föreningsregistret
Föreningens stadgar
1. Föreningens namn och hemort
Gamla hamn i Jakobstad rf - Pietarsaaren Vanhasatama ry
2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att främja
- främja utvecklingen av området Gamla hamn i Jakobstad
- samarbetet mellan områdets företag, föreningar och invånare
samt samarbetet med andra aktörer
- främja invånares och besökares intresse och engagemang för
området
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
- delta i planering av området, göra utredningar, ta
initiativ och ge utlåtanden
- ordna evenemang, möten, kurser, diskussioner, utflykter och
fester
- bedriva informations- och upplysningsverksamhet
- samarbeta med andra föreningar
- delta i och driva projekt
För att stöda verksamheten kan föreningen efter att ha inhämtat
vederbörligt tillstånd om det behövs
-

ordna penninginsamlingar och lotterier
ordna basarer
ta emot understöd, donationer och testamenten
äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de
evenemang som föreningen arrangerar

3. Anslutnings- och medlemsavgift
Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och
årliga medlemsavgift som tas ut från medlemmarna.

4. Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en
ordförande och 3-10 andra medlemmar som alla utses vid årsmötet.
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
Posterna i styrelsen är roterande ett år i taget. En person får
ingå i styrelsen i max två år varefter personen bör ha ett års
karens förrän den kan väljas i styrelsen på nytt.
Styrelsen bör bestå av en god spridning representanter från
företag, föreningar, stiftelser, invånare och andra
intresserade.
5. Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn styrelsens ordförande ensam eller kassör och
sekreterare tillsammans.
6. Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
7. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd
dag i januari-maj. Vid årsmötet fattas beslut om fastställande
av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
andra ansvarsskyldiga, väljs styrelsens ordförande och övriga
ledamöter och därtill väljs en eller två verksamhetsgranskare
och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller
två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter.
8. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar
före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem
per e-post.
9. Användning av föreningens tillgångar vid upplösning
Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att
främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det
möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir
upplöst, används dess tillgångar för samma ändamål.

