Stadgar för Endre Idrottsförening
§ 1. Endre Idrottsförening har till ändamål att under sommarmånaderna i fria naturen genom idrottsöfningar och folklekar
stärka kärleken till fosterbygden, utväckla kroppskrafterna,
utbilda ungdomen till beslutsamhet och kraft samt motarbeta
pjoskig förfining och osvensk vekhet.
§ 2. Föreningens öfningar böra fortgå under månaderna Maj, Juni,
Juli, Augusti och September från kl. 2 till efm.å af styrelsen
anvisad plats.
§ 3. Till medlem kan antagas hvarje i Endre boende välfrejdad man
eller kvinna. Ansökan om inträde i föreningen sker hos dess
styrelse.
§ 4. Medlem erlägger vid inträdet i föreningen 50 öre i inträdesavgift
och en årlig afgift som från ordinarie förenings sammanträdet
bestämmes.
§ 5. Medlem äger rätt:
1) att å bestämd tid på föreningens öfningsplats sig uppehålla och
i hvarje dess öfning och, lek deltaga.
2) att såsom åskådare medtaga anförvanter och vänner.

§ 6. Medlem åligger:
1)

att under vistelsen på föreningens öfningsplats iakttaga ett

anständigt uppförnde.
2)

att ej i tal eller svar vara otidiga.

3)

att ej uppträda berusad eller föranleda till störande

uppträden.
4)

att efter tillsägelse af endera stryrelsledamot sig från

platsen aflägsna.
5)

att till kassören beslutad afgift i behörig tid erlägga.

§ 7. Medlem kan av styrelsen ur föreningen uteslutas om han ej
fullgör sina åligganden eller eljest handlar på sätt, som strider
mot föreningens stadgar och dess intressen. Utesluten medlem
som ej åtnöjes med styrelsens beslut, och hänskjuta frågan till
föreningsstämma, som deri fattar afgörande beslut.
§ 8. Medlem som blifvit ur föreningen utesluten är ej berättigad att
i föreningen åter inträda.
§ 9. Föreningens angelägenheter handhafves af en styrelse som har
sitt säte i Endre. Styrelsen består af 5 ledamöter, hvilka jämte
två suppleanter väljas för en tid af två år å ordinarie föreningsstämma. Af styrelsens ledamöter och suppleanter afgå ena året
2 ledamöter och en suppleant samt andra året 3 ledamöter och
en suppleant, första gången efter lottning.
§ 10. Styrelsen åligger:
1) att leda förenings verksamhet i enlighet med dess stadgar.
2) att bestämma tiden för platsens öppnande och stängande,
samt närmare bestämma de olika idrotterna å platsen.
§ 11. Kassören åligger:
1) att föra föreningens räkenskaper.
2) att mottaga och kvittera medlemmarnas betalning
§ 12. Föreningens räkenskaper skola för hvarje kaländer år afslutas
före januari månads utgång det följande året, samt granskas af
två revisorer, hvilka, jämte en suppleant, för det löpande året
utses å ordinarie föreningsstämma afgifva revisionberättelse.
Denna berättelse skall minst 14 dagar före ordinarie föreningsstämma vara för medlemmarna tillgängliga.
§ 13. Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året sednare
hälften af februari månad. Å denna stämma förekomma
följande ärenden:
1) val af ordförande vid stämman.
2) Styrelsens berättelse öfver föreningens verksamhet under det
sist förflutna året.

3) Revisorns berättelsen och i sammanhang dermed fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
4) af styrelsen framställda förslag rörande föreningens angelägenheter.
5) val af ledamöter och suppleanter i styrelsen samt af revisorer
och revisors suppleanter.
6) frågor som af någon föreningsmedlem föreslås till upptagande.
§ 14. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske 14 dagar och
till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman skriftligen eller muntligen.
§ 15. Önskad ändring i föreningens stadgarskall förr att blifva gällande beslutas med ¾ af föreningens medlemmar. Vid röstning
äger medlem en röst.
§ 16. Upplöses föreningen, skola, sedan alla skulder blifvit guldna,
återstående tillgångar lika fördelas mellan dem som vid upplösningen äro medlemmar.
Ovanstånde stadgar äro på ordinarie föreningsstämma den
24 februari 1906 godkända och af Idrottsföreningen antagna
Intyga.
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