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STADGAR OCH STYRELSEMÖTEN Ansökan om utbildning i www-sidutveckling

1998

Det ursprungliga förslaget till stadgar justerades av styrelsen 970903, bilägges.

har ingivits.
Ansökan om domännamnet www.tjust.se har
ingivits till Valdemarsviks och Västerviks
kommunstyrelser.

Fem protokollförda styrelsemöten har hållits:
1997-11-26 med G Jonsson KC Västerviks
kommun, A Karlsson Bygderådet, S Larsson
Företagarföreningen och C Scharf skolorna
som inbjudna gäster.
1997-10-27,
1997-09-03,
1997-08-11 och
1997-06-28

Ansökan om att få erbjuda medlemmar dator
på villkor liknande de som kommunen ger sina
anställda (avdragsgillt, momsfritt och betalat
med sociala avgifter) samt Lärarförbundet mfl
har ingivits till skattemyndigheten. Det är ett
måste för regional demokrati och för att
minska klyften mellan de som har anställning
och de som ingen anställning har.

Det konstaterades tidigt, att om inga pengar
kan erhållas för verksamheten kan inte heller
mycket åstadkommas. Samtliga gjorda ansökningar har hitintills avslagits. Ansträngningarna fortsätter.

Följande debattartiklar har varit införda i
VästerviksTidningen:
971030 Orden - Tankens verktyg
9711xx Makt utan kunskap - en farlig kombination
9711xx Politikernas djupa fåror
971114 Hur ser problemet ut?
9711xx Stort och smått - Veikko Kärki

Ansökan om en ‘benchmark’ på Västerviks
kommun (en utveckling av LOFTA-lyftet)
avslogs av KS presidium (Kärkki+Bohman).
Se debattartikel “Stort och smått ...”

Annons, sponsrad av Forskraft, var införd två
gånger under november.
Några ringde men annonserna gav inga medlemmar.

Vi deltog i ALF-konferensen i Västervik
970904-06.

Föreningen har deltagit i möten bla med
Västerviks företagarförening och ALMI.
Följande möten är inplanerade och förbereds
nu:

AKTIVITETER

1

- Västerviks kommuns näringslivsgrupp, Gamleby 980122
- Om resursförstärkande åtgärder, Växjö 980126
- Landsbygdsriksdag, Linköping 980228
- Energiseminarium, Västervik 9804xx
Lars Cornell, ordf

EKONOMI
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Ingående saldo 970600
Intäkter/Inbetalningar
Kostnader/Utbetalningar
Utgående saldo 971231

1998

DATUM
970600
970731
970731
970811
970910
970911
970911
971231
979999

BELOPP
40
1 000
-200
-125
-200
80
2

0:00
121:70
-525:00
-403:30
TRANS-AKTION
START
Medlemsavgift
Lån av L Cornell
Bj bed & breakfast 970811
Årsavgift postgirot
Bj bed & breakfast 9709
Medlemsavgifter
Ränta
TRSPT 1997/98
596,70

Post-giro

Verif

40,0
1 000,0
-200,0
-125,0
-200,0
80,0
1,7

1
1
2
3
4
4
5

Postgsaldo
0
40
1 040
840
715
515
595
597
597

REVISION
Undertecknad, utsedda revisorn Thomas Hörling, har granskat föreningens räkenskaper och ej
funnit anledning till anmärkning.

Thomas Hörling, auk revisor

2

FörTjust intresseförening Stadgar 1997-09-03
§1

Föreningen skall främja utvecklingen av Tjusts landsbygd och samhällen.

§2 Utvecklingsidén skall grundas på NÄRHET samt utveckling av KOMPETENS, RESURS
och ORGANISATION. Kompetens skall byggas upp och bevaras på landsbygden genom att
landsbygden själv svarar för sin utveckling.
Viktiga moment är:
avveckling av det otidsenliga centralortsbegreppet
motarbeta brukskulturens negativa sidor, janteanda och politiska låsningar
närdemokrati skall råda och visst ekonomiskt ansvar skall finnas lokalt
utökad service och sockenvis redovisning av statistik
göra landsbygden till en kompetent självständig partner i
glokalsamhället, ett samhälle som är lokalt och globalt på samma gång
verka för export av produkter = saker, tjänster, energi, kunskap och utveckling
kommunens namn skall ändras till TJUST
föreningen har ej som mål att dela kommunen
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§3 Medlem i föreningen är den som sympatiserar med här fastställt syfte och medel och som
erlagt stadgad årsavgift.
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§4 Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse sker genom annons i ortstidning
lördagen före årsmötet.
Obligatoriska ärenden: 1 Styrelsens och revisorernas berättelser, ansvarsfrihet för styrelsen. 2
Val av 6-10 styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant. 3 Årsavgift. 4 Andra ärenden.
Rösträtt utövas endast genom personlig närvaro av medlemmar.
All omröstning sker öppet.
§5 Styrelsen skall inom sig utse ordf., sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför med minst fyra ledamöter. Ordförandens röst avgör.
Styrelsens beslut skall protokollföras och skall tillsammans med övriga handlingar stå till
revisorernas förfogande när så begärs.
Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte när förhållandena enligt styrelsens mening så påkallar eller när minst två ledamöter skriftligen påfordrar sådant möte för avgörande av ett i samma
skrivelse särskilt angivet ärende.
§6 För ändring i stadgarna fordras att 2/3 av de avgivna rösterna bifaller ändringsförslaget vid
två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
§7 Om föreningen skulle upplösas eller dess verksamhet upphöra, vilket måste beslutas enligt
villkoren i §6, skall föreningens handlingar överlämnas till kommunen och övriga tillgångar till
landsbygdsungdomars utbildning.
§8 Övergångsbestämmelser:
Interimsstyrelse enligt bilaga ansvarar för föreningen fram till första medlemsmöte senast i okt
1997.
Som medlem vid första medlemsmötet räknas även den som avser att bli medlem.
Medlemsavgiften för 1997 är 40:-.
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