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Stadsar fiir Grönemflds Samhällsförenins
l. Grönemads Samhällsforening iir en ideell forening och har till uppgift att arbeta for

samhällets bästa, skapa god samhällsanda och därmed ökad trivsel.

2. Medlem i foreningen kan var person enligt forteckning överlämnad av ansluten

forening eller enskilt ansluten person som vill medverka till att foreningens syften
nås.

3. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som skall bestå av lägst 5 och
högst 7 ledamöter jamte ersättare. Styrelsen väljs på foreningens årsmöte:

ordforande på I år, halften av övriga styrelseledamöter pä2 är och ersättare på I år.

Styrelsen konstituerar sig själv. Ordforande kallar till styrelsemöte. Vid styrelsemöte
skall foras protokoll. Räkenskapsåret skall vara I juni - 31 maj.

4. Styrelsen åligger att lolja upp och bevaka området utmed Grönemadsvägen från och
med Gata till Krossekärrs samftillighet samt Källareholmen och verkstiilla av

foreningen fattade beslut. Styrelsen äger rätt att handlägga och avgöra ärende som ej

bör foranleda extra foreningsmöte.

5. Ordinarie årsmöte skall hållas senast under augusti månad på tid och plats styrelsen

beståmmer. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst 2l dagar fore årsmötets
hållande. Kallelse till årsmötet senast 14 dagar fore mötet genom anslag på lampliga

anslagstavlor.

6. Vid handläggning av frågor inom såväl foreningen som dess styrelse gäller att for
vanliga frågor fordras enkel majoritet och vid ekonomiska frågor 213-dels majoritet.
Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

7. Vid årsmötet ska floljande ärenden behandlas.

l. Yal av ordforande lor mötet
2. Yal av sekreterare for mötet
-3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Årsmötets utlysande
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Ansvarsfrihet lor styrelsen
8. Beslut om budget och årsavgift
9.Yal av styrelse och revisorer

a. ordlorande I år
b. tre ledamöter 2 är
c. ersättare I år
d. två revisorer 1 år
e. en ersättare I är
f. tre ledamöter i valberedning 1,2 respektive 3 år

/0.Behandling av inkomna motioner.
t l. Övnga frågor.

8. Åndring av dessa stadgar skall for att gälla fattas av två på varandra loljande
floreningsmöten.

9. För upplösning av foreningen erfordras 2/3-dels majoritet vid två efter varandra hållna
foreningsmöten. Föreningens tillgångar skall då användas till ändamål som främjar
foreningens syften.


