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ELIN SUNDBERGS VÄNFÖRENING

Stadgar och målsättning
 

Elin Sundbergs vänförening är en sammanslutning, som med 
utgångspunkt från det testamente Elin Sundberg lät upprätta
 

q         vill stödja Elin Sundbergs stiftelse i dess verksamhet
q         vill bidra till att stiftelsens fastigheter och egendom 

bevaras i gott skick
q         vill medverka till att stiftelsens museum och arkiv bevaras 

och väl vårdas
q         vill verka för de goda ideal som kom till uttryck i Elin 

Sundbergs liv och gärning
q         vill göra hembygden och dess historia känd bland 

lokalbefolkning, fritidsboende och turister
q         vill uppmuntra strävandena för en god miljö
q         vill lyfta fram kvinnoperspektivet och därmed 

jämställdheten mellan könen
q         vill främja en god livsföring befriad från skadliga droger
q         vill värna människans behov av god kultur
q         vill återställa trädgården enligt Elin Sundbergs 

ursprungliga intentioner



Organisation
 

1.       Elin Sundbergs vänförening består dels av enskilda 
medlemmar och dels av föreningar och organisationer med 
anknytning till Klövedal i Tjörns kommun.

2.       Årsmötet är vänföreningens högsta beslutande organ, som 
efter kallelse av styrelsen, årligen hålls någon gång under 
perioden februari - maj. Vid behov kan styrelsen kalla till 
extra årsmöte. Kallelse till årsmöte skall ske senast tre 
veckor innan.

3.       Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.
4.       Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1)     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2)     Val av två justeringsmän för årsmötet
3)     Styrelsens och revisorernas berättelser
4)     Ansvarsfrihet för styrelsen
5)     Framställningar från styrelsen och motioner från 

medlemmarna
6)     Beslut om medlemmarnas årsavgift
7)     Val av styrelseordförande och sex styrelseledamöter 

på ett år. En av dessa skall vara nominerad av 
stiftelsens styrelse

8)     Val av två revisorer på ett år
9)     Val av valberedning, tre personer, varav en 

sammankallande
10)   Övriga frågor

5.       Styrelsen består av sju ledamöter, varav en utses av 
styrelsen för Elin Sundbergs stiftelse. Inom sig utser 
styrelsen kassör och sekreterare.

6.       Ändring av stadgar kan ske om likalydande beslut fattas 
vid två årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.


