STADGAR
för den ideella föreningen Torsbo Idrotts och samhällsförening.
Stadgarna är omskrivna och ändrade i mars 1999 i samband med sammanslagningen av
Torsbo Gymnastikförening,Torsbo IF, Torsbo väg och samhällsförening och Torsbo Fritidsgårdsförening.
De nya stadgarna år antagna på årsmötet 1999.
ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Föreningens medlemmars målsättning är att verka för ett livskraftigt Torsbo.
Föreningens strävan är att invånarna ska känna delaktighet i samhället.
Utveckling genom att planera och arbeta tillsammans med berörda parter t.ex. kommunen.
Föreningen skall också verka för att stimulera kropp och själ genom gymnastik,tipspromenader och
kulturella evenemang.
Föreningens devis är ”INGEN KAN ALLT MEN ALLA KAN NÅGOT”.

§ 1.
MEDLEMSSKAP
Alla som på något sätt vill stödja samhället,aktivt som passivt är välkomna som medlemmar.
Medlemmen påtar sig själv ansvaret att hålla sig informerad och bevaka sina intressen.
Medlem som vill gå ur föreningen meddelar skriftligen någon ur Torsborådet.
I annat fall anses medlem som inte betalt årsavgift på två efterföljande år ha begärt sitt utträde ur
föreningen.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat betalning
av beslutade avgifter,motarbetat verksamheten eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlem får tillfälle att yttra sig om omständigheterna
gällande uteslutningen.

§ 2.
TILLHÖRIGHET
Föreningen är medlem i följande specialförbund.
-Svenska Gymnastikförbundet,och är därigenom ansluten till Riksidottsförbundet
-Bygdegårdarnas Riksförbund

§ 3.
BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är: Årsmötet,extra årsmöte samt styrelsen.

§ 4.
FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om så styrelsen beslutar av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera personer utsedda av styrelsen.

§ 5.
VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR
Enligt kalenderår.

§ 6.
STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna får frågan avgöras av styrorganet.
Medlem förbinder sig att genom sitt medlemskap ifråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka åtal
i allmän domstol.

§ 7.
STADGEÄNDRING SAMT UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet samt ett extra årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster .
För upplösning gäller samma sak, minst 2/3 av antalet röster på årsmötet samt ett extra årsmöte.
I beslut om upplösning av föreningen noteras att föreningens tillgångar skall användas till samhällets
bästa och får ej utdelas till enskilda personer.
Information om beslut skall omedelbart sändas till berörda specialförbund,kommun m.m.

§ 8.
ÅRSMÖTE
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av mars månad, på tid och
plats som styrorganet bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall finnas anslaget på anslagstavlan i Torsbo Fritidsgård senast 14 dagar före
mötet.
Alla medlemmar har rättighet att lämna förslag som skall behandlas på mötet, i förväg till Torsborådet
eller direkt på årsmötet.
Redovisning av verksamhet och budget ges för det gångna året och medlemmarna ges möjlighet att
framföra idéer och kritik.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Beslut fattas med handuppräckning eller om så begärs efter sluten omröstning.
Ordföranden har utslagsröst.
På årsmötet skall:
- erfoderliga val göras till Torsborådet.Första året väljs 4 personer på 2 år
och 3 personer på 1 år. Därefter väljs alla på 2 år.
- 2 st. revisorer väljas
- medlemsavgift fastställas

§ 9.
TORSBORÅDET
Föreningen leds av ett råd. Rådets uppgift är att planera och fördela arbetet till de olika resursgrupperna
som övriga medlemmar bildar.
Rådet består av en ordförande och sex ledamöter.

