
 



  2 

§ 11  STYRELSE  

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst två suppleanter.  

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie  

föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs 

av föreningsstämman på två år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra 

räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.   

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.  

Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.   

  

§ 12  FIRMATECKNING  

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.    

  

§ 13  REVISORER  

Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant 

för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.   

  

§ 14  RÄKENSKAPSÅR  

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.   

  

§ 15  ÅRSREDOVISNING  

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie 

föreningsstämma.   

  

§ 16  ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 

följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.  

2. Godkännande av röstlängden.  

3. Val av två justeringspersoner.  

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  

5. Fastställande av dagordningen.  

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.  

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 

vinst eller  förlust enligt den fastställda balansräkningen.  

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  

10. Årsavgift och andra avgifter.  

11. Val av styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter.  

12. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.  

13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.  

14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och 

som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.   

  

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet 

ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.   

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.  

  

§ 18  RÖSTRÄTT  

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.   

  

§ 19  KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN  

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten.   

Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie 

föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.   



Revisor skall genast underrättas om kallelse.   

Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås 

via e-post kan ordinarie postgång användas.  
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§ 20   VINSTFÖRDELNING  

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden 

har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.   

  

  

§ 21   UPPLÖSNING  

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i 

förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.   

  

§ 22  STADGEÄNDRING  

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.  

  

§ 23  ÖVRIGT  

Beträffande förhållandena i övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.   

  

Att dessa stadgar antagits vid föreningens extra årsmöte den 23 april 2014 samt vid ordinarie årsmötet 

den 18 juni 2014 intygas.  

  

  

  

……………………  …………………..  

Jonas Andersson  Paul Leandersson  

 


