
KINDA KANALS VÄNNER  
 
STADGAR 
(Inkl. av föreningen t o m 1978 och 1 juli 1991 samt vid årsmötena 2 juli 2000, 2 juli 
2006 och 3 juli 2021 beslutade ändringar och tillägg) 

§ 1 ÄNDAMÅL 

Föreningen Kinda Kanals Vänner har till ändamål att verka för Kinda Kanals 
fortbestånd, såväl som farled som i egenskap av kulturminnesmärke. Detta 
ändamål främjas bl.a. genom att förmedla information, syftande till ökat 
utnyttjande av kanalen samt att tillskapa medel, som kan användas till 
ekonomiskt stöd åt AB Kinda Kanal. 
 
§ 2 MEDLEMSKAP/MEDLEMSAVGIFT 
 
Envar intresserad av Kinda Kanals framtid äger bli medlem i föreningen. Medlem 
erlägger till föreningen årsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. 
 
§ 3 UTTRÄDE 
 
Vill medlem utträda ut föreningen skall detta anmälas till styrelsen. Medlem, som inte 
har betalat medlemsavgiften under två år, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
 
§ 4 STYRELSE 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Linköping. Styrelsen skall 
bestå av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Ordföranden väljes för ett år, 
övriga ledamöter för två år. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet 
styrelseledamöter är närvarande. 
 
§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 
 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar 
tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet påföljande år. 
 
§ 6 REVISION 
 
Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. 
 
§ 7 ÅRSMÖTE  FÖRENINGSSAMMANTRÄDE 
 
Årsmöte hålles senast under juli månad. Vid årsmötet skall förekomma 
 
Styrelsens års- och förvaltningsberättelse 
Revisorernas berättelse 
Fråga angående ansvarsfrihet 
Fastställande av årsavgift för påföljande år 
Val av ordförande och minst tre övriga ledamöter 



Val av två revisorer 
Val av två ledamöter för valberedning 
 
Härutöver må förekomma förslag och frågor från styrelsen och medlemmar. 
Föreningssammanträde utlyses av styrelsen när den så önskar eller då framställning 
härom göres i skrivelse från minst tio medlemmar. I kallelse till sådant sammanträde 
skall angivas vilka ärenden, som avses behandlas. 
 
§ 8 KALLELSE 
 
Kallelse till årsmöte och föreningssammanträde skall ske minst fjorton dagar före 
sammanträdesdagen genom annons i ortstidning eller genom personligt meddelande. 
 
§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
 
I händelse föreningen upplöses tillfaller föreningens tillgångar oavkortade AB Kinda 
Kanal med full äganderätt. 
 
§ 10 ÄNDRING AV STADGARNA 
 
Föreningens stadgar kan ändras av årsmötet genom majoritetsbeslut. 


