Medlemskap
Medlemsavgift för 2016‐2017
Vid årsstämman 2016 fastställdes medlemsavgiften för 2017 till
 150 kr för enskild medlem (en rösträtt)
 200 kr för familjemedlemskap (oavsett antal i familjen .. en rösträtt)
 0 kr för studerandemedlemskap (ingen rösträtt)
Sätt in årsavgiften på vårt bankgiro 5630‐8877
 OBS … ange ditt namn och din adress ...
 är det ett familjemedlemskap, ange hur många ni är
 har du e‐post ... då vill vi ha den adressen också

Vill du stötta vårt arbete med ett ekonomiskt bidrag ... litet eller stort?
ja, det går också bra ... använd då samma bankgiro som ovan ... skriv på inbetalningen
ditt namn och "ekonomiskt bidrag"

Utdrag ur föreningens stadgar.
§ 3 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att äga och förvalta kulturmiljön kring Ångsågen i Österäng vilken omfattar
mark, kringliggande byggnader och utrustning. Föreningen skall drivas ideellt utan vinstintresse för
enskilda medlemmar. Överskott från verksamheten skall användas för underhåll av byggnader och
inventarier eller för publik verksamhet som t ex kurser och annan utbildningsverksamhet.
Föreningen skall främja utbildning och vetenskaplig forskning inom äldre såg‐ och byggnadstekniker.
§ 4 Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet följer kalenderåret. Föreningens styrelse upprättar en budget och en
verksamhetsplan som ligger till grund för den årliga verksamheten. Detta innefattar
mötesverksamhet för medlemmar och andra intresserade, bland annat arbetsdagar, kurs‐ och
informationsverksamhet.
§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningen och dess verksamhet. I föreningen finns tre typer
av medlemskap,
1. Enskild medlem, 2. Familjemedlemskap innefattar personer i samma hushåll. Beträffande rösträtt
vid föreningsstämma gäller att båda dessa former av medlemskap endast har en rösträtt.
3. Studerandemedlemskap är för studenter/studerande som under sin kurstid medverkar i arbeten på
föreningens byggnader och mark. Studerandemedlemskap innehar ingen rösträtt i årsstämman.
Styrelsen beslutar om medlemskap. Utträde ur föreningen kan ske skriftligt till styrelsen eller genom
att avstå från att betala avgift.
I händelse av att medlem motarbetar föreningens verksamhet kan styrelsen besluta om uteslutning.
§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs årligen av styrelsen och skall innefatta en avgift för enskild medlem och en
avgift för familjemedlem.

