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1§

Ändamål
frr boendeoch besökare, vårda kulturmiljö och historiskt arv
Föreningen har som ändamål att verka för en god miljö
grhagen o"i titiffgå"g till stranden samt vaxa en enande kraft fÖr Grönemad'
inom området, verka för öppna ytor som
Föreningens
fOrening i kontakter Åed-kommunen och andra myndigheter'
med dess ftireningar,
Krossekåturs
till
Grönemadsväger1 från och med Gata
geografiska verksarot etsområd" omfattar o*AäJto* har
fOt""irg*
y+dq sigiiU måinniskor i alla åldrar' oavsett bakgrund'
Samfrllighet samt Kalhrhohnen, som tifffuttt"a,g.
För""i"Å" ska aktivt arbeta ftir att motverka all forrn av diskriminering'

,*ärr.Ål*d"

§
i föreningen som medlemmar'
nd."rrlog", består av ae-fysista personer som har upptagits
Sammansättning

2

§

3

Beslutande organ

fol"rirrg"n

beslutande

olg*

a, årsmöte, extra å'rsmöte och styrelsen'

§

Firmateckning
4
gemensamt eller av en
så beslutar, av wå styrelseledarnöter
Föreningens firma tecknai av styrelsen elrer, om styrelsen
eller flera siirskilt utsedda myndiga personer'
5

Verksamhets- och räkenskaPsår

§

i;r"rrirrg"*

fr|rr*

30/4'
uerksarnhetsår och räkenskapsår löper frän 115 t'o'm'

inte iir frrutsedda i stadgama' htins(luts
av a91sa^sJ{sar, ener om fall frrekommer som
av styrelsen'
nasttommandeäsmöte. I brådskåde fall får frågan avgöras

#:11m*",

frågantill

Sådan tvist skall, utom i fall då annan
och frreningen fär inte våickas vid altmiin domstol.
fiiljande gälla rörande
skall
Dock
skiljeförfarande'
slirskild ordning iir ftireskriven, avgöras errfigt fagln om
kostnadema fiir den skiljeman
fiir
liksom
kostnader
frr ägna
kostnadema ör skiljeftirfrrandet. Vardera putterit"*rt
delas lika mellan partema'
Åan utsett. Kostradema för ordförande och sel«eterarg

1å* , *t§T:iffH$em

§

Stadgeändring
varav
på varandra fÖljande möten, med minst en månads mellanrum'
För åindring av dessa stafuar kävs beslut på wå
8

ett ska vara årsmöte.
Förslag till åindring av stadgarna

fir

skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen'

UPPIösning av fiireningen 9
minst en
majoritet på två på varandra fdljande möten' med
För upplösning av $reningen kråivs beslut med 2/3-dels
ändamål
till
anvåindas
arrfiirenågen skall tillgångama
manads mellanrum, varav ett skavara arr*6,t" via6pbJi"g
som friimjar frreningens sYften.

§

2

rönumNcENS MEDLEMMAR
MedlemskaP
10 §
och ftireskrifter' Niir
rårå"i"g tir öppen tir atta Ssiska personer.I4edlem skall fiilja ftireningens stadgar
frrs in i medlemsftirteckningen. styrelsen har rätt att utse person
-"0r"-"*ngiiån ar "rrugaäp.räen medlem och
till hedersmedlem.

§

Uttråide
1l
far anses ha begärt sitt uttrtide ur fiöreningen'
Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december
il,f"4"*"tupet upphör i sådant fall genom att personen avftirs från medlemsfiirteckningen'

§

12

Uteslutning

Medlem

beslutade avgifter,
13

§

av frreningen
av annan anledning änatt denne har ftirsummat att betala
intressen'
fdreningens
skadat
uppenbarligen
eller
andamål,
e[ei
ru"iut ftirenägens verksamhet

frr inte uteslutas ur ftireningen

-ot

Medlems rättigheter och s§ldigheter

Medlem

ohardittattdelaisammankomstersomanordnasfiirmedlemmama

o

har rätt

till information om ftireningens angelägenheter

rskallfiiljafdreningensstadgarsamtbeslutsomfattatsavftireningsorgan
o hm inte rätt tilt aeiav ftrerJt gens behållning eller egendom vid upplösning av ft)reningen

o
o

beslutats av fiireningen
skall betala medlemsavgift sÅt eventuellt Owiga avgifter som
i syfte att bedriva iindamålseniig
personuppgifter
f;h-behandla
godkiinner genom sitt Å'edlemskap au fiireningJn
och i eniighet med eventuella övriga villkor ftir
verksamhet i enlighet med vid var tid galhna;fdreningsstadgax
behandling av persoouppgifter som beslutats av frreningen

ÅnsvrÖrE och EXTRA ÅnsuÖrn

§
ayeusti månad på tid och plats som s§rrelsen
Åremöte! som är ftireningens högsta beslutande organ, hålls rqler
skatl av styrelsen senast tre veckor ftire mötet
bestiirnmer. Kallelse till årsmökt och ftirslag tii nil"arrgri"gtlista
i"nfoäationstavlor inom verksamhetsområdet och på
tinst?illas medtemmarna äEr.i*d" siitt; mä ;l[;t
sammanslaping av ftireningenmed
Har flörslag väckts o* ttuag"ääi"g,^nedläggning eller
TidPunkt kallelse

14

fiireningenshemsida.
lui lur""ii!"n ät", dess medlemmar skall det anges i kallelsen'
annan förening eller annan fråga av väsentlig ffiå"rr"
med budget samt styrelsens
verksamhets- o"r, määgit"ätt"ir"r, Åi.oi"*us berättelser,ierksamhetsplan
senast en vecka ftire
medlemmarna
frr
ftrslag och inkomna *otiooå *"d styrelsens;;;;; ttilI]mas 1iilgängliga
a^*#"t. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga'
av årsmöte
sliyrelsen
behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara
att
förslag
såviil medlem som styrelsen far avge
fiirslaget'
ythande
över
årsmötet avge sl«iftli$
tillhanda senast $na veckor fiire årJmötet. §tyrelr"r, skall till

till motioner att behandlas

15

§

Förslag

16

§

Rösträtt samt yttrande-

o^ch

fdrslagsrätt

under mötesåret fyller liigst 18 fu hax röstr'ått
Medlem som har betalt medlemsavgiften ,"rr"ri30 dagm fiire Pö}"l9th
ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och
på möte. Röstr,åtten iir personlig och frr lr,t oiår* l"äo-

fi)rslagsrtitt På mötet.

§

Beslutslörhet

17
som iir närvarande på mötet'
Mötet är beslutsmassigt med det antal röstberättigade medlemmar

§

Beslut och omröstning
13
eller om så begålrs efter omröstaing (votering)'
Besltrt fattas med
r*"1 fajoritet kaä vara antingen absolut eller relativ' val
vid omröstring avgörs alla frågor g*o* "otå
rtt der(de) som erhållit hiigsta-antalet röster iir vald
avgörs genom relativ majoritet. rvr"a ."rutiu
röster' För beslut i andra fragor tin val Mvs
(valda) oberoende ,, h# d".ru röster ftirhåll*iig,iff gtalet lvgivna
avgivna röster. omrösfiring skergPPet' om röstberiittigad
absolut majorite! vilkei innebar mer åin hiilften ai anat*
val gäller vid lika röstetal det fö'rslag som
medlem begåir det staU aoct val ske slutet. Vå omrtittning i91 lte,avser
lir ordftirande inte röstberättigad avgör lotten' vid
biträds av ordftiranden vid mötet, om ordfiiranåen ar rtistbä*ittigad.
av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bel«äftas med klubbslag'

bifalffiirrtiirrtio"l

val skall i håindelse

.":*it"i
*ajr#"iÅ"ä

J

Valbarhet

§
fär dock inte
vaibar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av fcireningen. Anställd i ftireningen
väljas till led-arnot av styrelsen. valberedningen eller till revisor i foreningen.
19

Ärenden vid årsmötet
§
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollftiras:
l. Fastställande av röstlängd Iiir mötet (vem som har rösträtt)'
2. Val av ordforande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

20

4.
5.
6.

j.
g.
9.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) S§relsens verksamhetsberättelse lor det senaste verksamhetsaret.
det senaste råikenskapsåret'
b1 Styrelsens törvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) ftir
verksamhets-/räkenskapsåret'
senaste
Revisoremas berättelseäver styrelsens ftirvaltning under det

Fråga om ansvarsfiihet ltir sryrelsen for den tid revisionen avser.
Fastställande avmedlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetiplan samt behandling av budget ltir det kommande verksamhets-/råikenskapsäret'
i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)'
1 l. Behandling av styrelsens frirslag (propositione$ ocfr
12. Val av
a) ftireningens ordltirande ftir en tid av 2 är'
Ui nalva untul"t övriga ledamöter i styrelsen {tir en tid av 2 år'
cj 2 suppleanter i srylelsen med ltir dem fastställd turordning ftir en tid av I år.
delta'
dj 2 ."rirore. jamte , suppleant tör en tid av ett å,r. I detta val fir inte styrelsens ledamöter
sammankallande'
till
utses
skall
en
vilka
år.
av
ett
av
en
tid
ej 3 ledarnotei i vatUe.edningen för
ekonomisk eller annan avgörande
13. Eventuellt övriga fiågor sonianmälts under punkt 5. Beslut i fråga av stÖrue
varit med i kallelsen till mötet'
betydelse ftir ftireniirgen äller medlemmarna ffir inte fattas om den inte
lnget ut<iver det sorn finns i kallelsen ffir tas upp och beslutas pä årsmötet.

Ertra årsmöte
kalla till extra årsmöte när en revisor eller
styrelsen kan kalla medlernmarna till extra årsrnöte. styrelsen är s§ldig att
framställning skall göras skriftligen och
Saaan
Aei.
begär
rnedlemmar
rninst 10 % del av Iöreningens röstberätrigade
innehålla skälen ftir begäran.
sådant möte att hållas inom två
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa
{tir extra årsmöte skall tillställas
månader från erhållen begarän. Kallelse med förslag till {tiredragningslista
Vidare skall kallelsen med förslag till
medlemmama senast *ä;t". före mötet på det saI styrelsen Uästamt.
på informationstavlor inom
anslag
töredragningslista pubiicera"s på ftireningens hemsida. anslås på med
eller kalla till extra årsmöte fär de som
utlysa
att
verksarnhetsornrådet elier på annan lamilig plats. underlåter ityrelsen
ffir
endast det som ftiranlett mötet
årsmöte
extra
Vid
giort framställningen ,,iOtu atgara"r enligt äregående stycke.
möte gäller vad som sägs i 16
vid
sådant
beslutsmässighet
om
och
upptas till behandling. om r<iltratt på exira årsirote

2l §

§ och 17 §.

VALBEREDNINGEN
Sammansättning, åligganden
§
av årsmötet. Valberedningen sammanträder
Valberedningen består av trä ledamoter, varav en sammankallande, valda
skall senast 4 veckor före årsmötet
Valberedningen
bestämmer.
så
när ord{tiranden eller minst halva antalet Iedamöter
Senast 2 veckor ftire
mandattid.
nästa
fcir
kandidera
vill
de
om
slut,
tillflåga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
ftirslag'
årsmötet skall valberedningen måddela röstberättigade medlemmar sitt

22

REVISORER
Revision
23 §
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av ftireningens riikenskaper,.
ska vara oberoende av dem som de har
Revisorema
handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbuna"ipa iy."frem9le.
månad ftire årsmötet' Revisorema skall
en
senast
tillhanda
reuisårema
att granska. Föreningens räkenska:per J<all vara
och räkenskapså'ret samt till styrelsen
granska styrelsens förvaltning och räkenskaper flor det senaste verksamhetsiverlämna revisionsberättelse senast t4 dagar ltire årsmötet'

STYRELSEN
24

§

Sammansättning

män. s§relsen utser
ityi"tr.n bestär av ordloraåe sarnt 5-7 övriga ledamöter. Sty'relsen bör bestå av kvinnor och
för ledamot
ltjrhinder
Vid
behövs.
som
inom sig vice ordftirande" sekreterare, kassöioch övriga befättningshavare
suppleant i
inträder
utgång
mandattidens
före
iedamot
Avgår
inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordÅg.
styrelsen får.utse person till adiungerad
clennes ställe enligt samma ordning {tir tiden t.o.rn. komÅande ärsmöte.
ges ytlrande- och ftirslagsrätt' Adjungerad
styrelsen
av
beslut
efter
kan
men
rösträtt,
ledamot. Sådan ledamot har inte
1är utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsens åligganden
25 §
ansvarar for Itireningens angelägenheter'
När årsmöte inte ar samlaitir stvrelsen töreningens beslutande organ och
enligt fastställda planer samt
verksamhet
floreningens
ftir
Styrelsen skall - inom ramen föi dessa stadgar - ,ra.u
ti I lvarata medlemmamas intressett.

Det åligger styrelsen särskilt att
. tili; att ftir ftireningen gällande lagar och bindande regler iakttas
. verkställa av ärsmötet fattade beslut
. planera, leda och fordela arbetet inom I'oreningen
. ansvara for och {tirvalta {tireningens medel
. tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

.

forbereda årsmöte

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
halva antalet ledamöter har begärl det' styrelsen
styrelsen sammanträder efter kallälse av ordfdranden."eller då minst
antalet ledamöter är närvarande' För alla beslut
är beslutsmässig när sarntliga ledamöter kailats och clå minst halva
Vid lika röstetal har ordfÖranden
krävs att minst hälften u, ,f,r"lr.n, samtliga ledamöter är ense om beslutet'
besluta att ärende skall avgöras
ffir
ordföranden
fatl
utslagsröst. Röstning fär inie ske genom oÅbud. I brådskande
upprättas skal1 sådant beslut
inte
protokoll
särskilt
Om
genom skriftlig onlöstning eller iid telefonsamrnanträde.
Protokoll skall
protokoll-föras'
skall
vid
sammanträde
anmälas vid det nännast därefter fiiljande sammanträdet.
antecknas till
av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall

26

§

justeras av mötesordföranden och

protokollet.
Överlåtelse av beslutanderätten
27 §
grupper av ärenden till sektion, kommittd eller
fir
överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa
Styrelsen
mea stoa av bemyndigande skall fortlöpande
beslit
fattat
annat organ eller till enskild medlem elter anställd. Den sorn
underrätta stYrelsen härom.
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