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																																							Stadgar		
	
	
§	1.	Föreningens	namn	skall	vara	Nitta	Samhällsförening.	
	
§	2.	Föreningen	är	en	ideell	förening	som	är	religiöst	och	politiskt	obunden.		
	
§	3.	Föreningens	syfte	är	att	verka	för	samhällets	utveckling,	att	företräda	samhället	gentemot				

kommun,	stat	och	myndigheter,	samt	att	genom	olika	arrangemang	och	aktiviteter	främja	
den	sociala	gemenskapen.	

	
§	4.	Föreningen	är	öppen	för	alla	samhällets	invånare,	som	delar	föreningens	målsättning	och	

följer	dess	stadgar,	dessa	räknas	då	som	medlemmar.		
	
§	5.	Medlemsavgiften	är	fri,	men	kan	tas	ut	om	årsmötet	så	beslutar.	
	
§	6.	Medlem	äger	inte	del	i	föreningens	tillgångar,	liksom	hen	ej	ansvarar	för	föreningens	

skulder.	
	
§	7.	Föreningens	beslutande	organ	är	årsmöte,	extra	årsmöte	samt	styrelsen	där	minst	fyra	

styrelsemedlemmar	är	beslutsfattande.	
	
§	8.	Uppstår	tvekan	av	dessa	stadgar,	eller	fall	som	inte	är	förutsedda	i	stadgarna,	hänskjuts	

frågan	till	nästkommande	årsmöte,	eller	i	brådskande	fall	till	styrelsen.		Talan	i	tvist	
mellan	medlem	och	föreningen	får	inte	väckas	vid	allmän	domstol.	

	
§	9.	Föreningen	skall	hålla	minst	två	sammanträden	per	år,	varav	ett	är	årsmöte,	som	skall	

hållas	senast	före	Mars	månads	utgång.	Kallelse	till	årsmöte	skall	utgå	minst	en	vecka	i	
förväg	och	skall	ske	genom	annonsering	på	föreningens	hemsida,	anslag	och	flygblad	till	
hushållen	i	samhället.	

	
§	10.	Föreningens	styrelse	skall	bestå	av	minst	sju	ledamöter	och	tre	suppleanter.	Styrelsen	

samt	ordförande	för	styrelsen	väljs	vid	årsmötet.	Första	gången	väljs	tre	ledamöter	till	
en	period	av	ett	år.	De	övriga	till	en	period	av	två	år.	Styrelsen	utser	inom	sig	sekreterare	
och	kassör.		

	
§	11.	Vid	varje	årsmöte	utses	2	revisorer	samt	en	revisorssuppleant.	Verksamhetsår	och	

räkenskapsår	sammanfaller	med	kalenderår.		Föreningens	firma	tecknas	av	två	av	
årsmötet	utsedda	styrelsemedlemmar.	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
§	12.	Ärenden	vid	årsmöten.	

1. Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	mötet.	
2. Val	av	2	protokolljusterare	för	mötet	tillika	rösträknare.	
3. Fråga	om	mötet	utlysts	på	rätt	sätt.	
4. Fastställande	av	dagordning.	
5. Styrelsens	verksamhetsberättelse.	
6. Fastställande	av	balans	och	resultaträkning.	
7. Revisorernas	berättelse.	
8. Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen.	
9. Fastställande	av	budget	och	verksamhetsplan	för	kommande	verksamhetsår.	
10. 	Val	av	föreningens	ordförande	för	en	tid	av	ett	år.	
11. Val	av	minst		6	ledamöter	för	en	tid	av	två	år,	varav	häften	väljs	varje	år.	
12. Val	av	minst	3	suppleanter	för	en	tid	av	ett	år.	
13. 	Val	av	2	revisorer	och	1	revisorsersättare	för	1	år.	
14. Val	av	2	firmatecknare	att	föra	föreningens	talan	gentemot	bank,	kommun,	stat	och	

andra	myndigheter.	
15. Val	av	ordförande	och	minst	1	ledamot	och	1	ersättare	i	valberedning.	Om	ingen	

valberedning	kan	väljas,	har	styrelsen	rätt	att	föreslå	nya	styrelseledamöter.		
16. Övriga	frågor.	
	

§	13.	Styrelsen	kan	kalla	till	extra	årsmöte	om	det	begärs	av	revisorerna	eller	när	minst	20%	
av	föreningens	medlemmar	så	begär.	Sådan	begäran	skall	göras	skriftligen	och	innehålla	
skälen	för	begäran.	Detta	extra	årsmöte	skall	hållas	senast	2	månader	efter	att	styrelsen	
erhållit	begäran.	Kallelse	skall	tillsammans	med	anledning,	utgå	enligt	vad	sägs	i	§	9.	

	
§	14.	Styrelsemedlemmar	skall	meddela	valberedningen	eller	övriga	styrelsemedlemmar,	sin	

avsikt	att	inte	längre	delta	i	föreningens	styrelse,	senast	3	månader	före	nästa	årsmöte.	
	
§	15.	Revisorerna	har	rätt	att	fortlöpande	ta	del	av	föreningens	räkenskaper,	

årsmötesprotokoll	och	övriga	handlingar.	Föreningens	räkenskaper	skall	vara	
revisorerna	tillhanda	senast	2	veckor	före	årsmötet.	Revisionsberättelse	skall	vara	
styrelsen	tillhanda	vid	årsmötet.	

	
§	16.	Styrelsens skyldigheter.	

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och 
ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa 
stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt 
tillvarata medlemmarnas intressen.  
Det åligger styrelsen särskilt att 
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 
• verkställa av årsmötet fattade beslut 
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
• ansvara för och förvalta föreningens medel 
• tillställa revisorerna räkenskaper mm  
• förbereda årsmöte 

	



	
	
	
§	17.		Kallelse, beslutsmässighet och omröstning	

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva 
antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga 
ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla 
beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske 
genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras 
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll 
inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av 
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.  

 
§ 18. Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper 
av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller 
anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande 
underrätta styrelsen härom. 

 
	

§ 19. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, 
med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av 
såväl medlem som styrelsen. 
 

§ 20. För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, 
med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens 
tillgångar skänkas till välgörande ändamål, och föreningens handlingar m.m. 
skall arkiveras i Ulricehamns kommuns arkiv. 

	


