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§ 1.
Föreningens namn och säte.
Föreningens namn är ”Arboga Arbetareförening utan personligt ansvarighet”.
Föreningen tecknas av föreningens utsedda personer var och en för sig.
Föreningen har sitt säte i Arboga Kommun.

§ 2.
Form och ändamål
Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ekonomisk
förening.
Föreningen ska i sin ägandes fastighet verka för att ha nedervåningen uthyrd till
företag o.dy. I fastighetens samlingslokaler ska föreningen och dess sektioner
kunna ha sammankomster för föreningens medlemmar och inbjudna, men även
hyra ut till andra intresserade föreningar eller kända privatpersoner.
Föreningen är bokföringsskyldig.
Föreningen styrs av en styrelse (ordförande samt 8 st styrelsemedlemmar och 4
suppleanter) som väljs vid årsmötet, vilket ska hållas senast i april månad.
Ordförande för styrelsen väljs på årsmötet. Övriga väljs vid efterföljande
konstitueringsmöte.

§ 3.
Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla som uppnått myndighetsålder, förutsatt att stadgarna
godtas och att medlemsavgiften betalats. Alla medlemmar har närvarorätt och
yttranderätt på alla allmänna möten. Alla medlemmar har rösträtt på dess högsta
beslutande organ, årsmötet.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att
medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om
uteslutning och beslutet ska tas med kvalificerad majoritet.
Varje medlem erlägger årsavgift, vilken storlek bestämmes av årsmötet. From. 2017
är det 125:- Årsavgiften betalas under 1:a kvartalet innevarande år. Årsavgift
erlägges oberoende av inträdesmånad. Löpande årsavgifter erlägges uppbördsvis
under 1:a kvartalet. Insats i föreningen skall ingå i medlemsavgiften med 1 :Över föreningens medlemmar skall av styrelsen föras särskild matrikel, upptagande
minst en var medlems namn, födelsenummer, mailadress och bostad.

§ 4.
Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande, åtta
(8) ledamöter och fyra (4) suppleanter, vilka vid årsmötet senast i april månad väljas
för en tid av två (2) år.
Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, v. sekreterare, kassaförvaltare, v.
kassaförvaltare, uppbördsman, v. värd samt klubbmästare.
Styrelsen är ej beslutsför med mindre minst fem (5) ledamöter eller suppleanter äro
tillstädes och äger varje närvarande en (1) röst. Vid lika röstetal gäller den mening,
styrelsens ordförande biträder.

§ 5.
Ordförandes åligganden
Styrelsens ordförande åligger utfärda kallelse till och leda såväl styrelsens som
föreningens sammanträden. Vid hinder för ordföranden ersätter vice ordföranden
dennes plats, men vid hinder för dem båda väljer de närvarande ordförande för
tillfället.

§ 6.
Styrelsens ansvarighet
En var av styrelsens medlemmar ansvarar gemensamt med de övriga för de medel
styrelsen under sin förvaltning har, ävensom för de säkerhetshandlingar mot vilkas
antaglighet denne icke till protokollet gjort anmärkning.
Denna ansvarighet fortfar intill dess förvaltning blivit antingen av föreningens
medlemmar vid ordinarie sammanträdet senast i april månad eller om klander
anställes, av vederbörande domstol godkänd, eller ock, till dess natt och år, efter
räkenskapernas avlämnande till revisorerna, förflutit utan att klander i laga ordning
blivit anställt.

§ 7.
Räkenskaper och revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, som avslutas den 31 december
årligen, granskas av två (2) revisorer, vilka, tillika med två (2) suppleanter, väljas å
ordinarie årsmötet senast i april månad.
Avgår revisor eller suppleant under den för dennes bestämda tjänstgöringstiden,
anställes fyllnadsval då minst två (2) avgått, och bör de sålunda valda tjänstgöra
under den tid som för de avgående återstått. Avgående revisor och suppleant kan
återväljas.

Den årliga revisionen skall vara verkställd i så god tid, att berättelsen därom må vara
uppsatt och överlämnad till styrelsen åtta dagar före ordinarie sammanträdet, då
revisionsberättelsen skall föredragas. Över gjorda anmärkningar angiver styrelsen
förklaring.
Revisor äger ständig tillgång till föreningens räkenskaper och andra handlingar; och
må av denne begärd upplysning angående förvaltningen ej av styrelsen förvägras.

§ 8.
Sammanträden och dess kungörande
Årsmöte hålls senast i april månad. Kallelse skickas ut minst 2 veckor före mötet.
Samt som mest 6 veckor före.
Ingående punkter i årsmötet:
1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
2 Val av justeringspersoner för mötet
3 Fastställande av dagordning
4 Fastställande av röstlängd
5 Årsmötets behöriga utlysande
6 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10 Val av ordförande
11 Val av övriga ledamöter
12 Val av suppleanter
13 Val av revisorer
14 Val av valberedning
15 Mötet avslutas

Styrelsen äger, när föreningens angelägenheter det påfordra, kalla föreningens
medlemmar till extra medlemsmöte, så ock då revisorerna eller minst 10 medlemmar
av föreningen det påfordra.
Kallelse till årsmöte och ev extra medlemsmöte skickas personligen till berörda
medlemmar via mail eller post. På samma sätt kungöras även andra till föreningen
ställda viktiga meddelanden.
. Vid dessa medlemsmöten äger varje föreningsmedlem, som icke häftar för obetalda
medlemsavgifter, rätt att deltaga i föreningens angelägenheter men vid röstning
begränsas denna rätt att gälla, endast för medlemmar som minst fem år i följd tillhört
föreningen, och att dessutom ha fyllt tjugofem levnadsår.
Föreningsmedlem äger att vid allmänt medlemsmöte väcka förslag om diskussion
om sådana frågor, som denne anser för föreningen nyttiga, men kan även mellan

sammanträdena till styrelsen föra skriftlig anmälan i sådant syfte. Styrelsen är då
skyldig att fortast möjligt bringa en sådan framställning till föreningens kännedom.
Ej må någon deltaga i avgörande av någon fråga vari hans enskilda rätt är mot
föreningen stridande och må förty ledamot av styrelsen eller suppleant ej deltaga i
beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken denne är ansvarig, ej heller
i val av revisorer. (Jmfr § 3).
Över beslut, som å medlemsmöte fattas, skola genom styrelsens försorg föras
protokoll. Senast fjorton (14) dagar efter sammanträdet skall protokollet vara för
föreningsmedlemmarna tillgängligt hos sekreteraren.

§ 9.
Hedersmedlem
Avgående medlem som varit aktiv i styrelsearbete i minst 25 år eller haft annan
förtjänstfull funktion i föreningen utnämns till Hedersmedlem och tilldelas diplom
och gratis närvaro vid föreningens sammankomster. Sekreteraren bevakar och följer
upp detta.

§10.
Utträde ur föreningen
Medlem äger, att efter uppsägning, som skall vara försedd med dennes egenhändiga
namnunderskrift utträde ur föreningen. Medlem utesluts ur föreningen om
årsavgiften efter två st påminnelser inte betalats in för innevarande år.
Föreningsmedlem, som genom oskickligt uppförande väcker anstöt eller bliver för
vanfejdande brott dömd, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur föreningen, men
äger i så fall vid nästföljande allmänna medlemsmöte söka ändring i styrelsens beslut;
och vare sådan medlem genast förlustig rättigheten att deltaga i överläggning och
beslut om föreningens angelägenheter.

§ 11.
Ansvarighet för förbindelser
För föreningens förbindelser svara endast föreningens tillgångar och andra avgifter
inräknade.

§ 12.
Sekreterarens åliggande
Sekreteraren för protokoll både vid föreningens och styrelsens medlemsmöten och
undertecknar, jämte ordföranden, nödiga skrivelser och handlingar.

§ 13.
Kassaförvaltarens åliggande.

Kassaförvaltaren, som uppbär alla inbetalningar och utbetalningar, för noggranna
räkenskaper däröver, gör genom insättning i av styrelsen beslutad bankinsättning
föreningens medel räntebärande, måste vara beredd att vid anfordran redovisa för
kassans ställning och värdepapper samt i övrigt ställa sig styrelsens föreskrifter till
efterrättelse. Det åligger denne också att hålla förteckning över föreningens
inventarier,
Kvitto å uttagningar från bankinrättning skall vara underskrivet av kassaförvaltaren.
Räkenskaperna skola avslutade överlämnas till revisorerna före februari månads
utgång.

§ 14.
Tvistigheters avgöranden
Uppstår tvist mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller
föreningsmedlem, skall tvisten avgöras av trenne skiljemän, av vilka vardera parten
utser var sin och dessa två den tredje. Häri inbegripes dock icke förvaltningsfråga,
som i § 6 omförmäles.

§15.
Ändring av stadgarna
I fråga om beslut rörande skärpning av medlemmarnas ansvarighet eller ändring av
stadgarna lände till efterrättelse stadgarna lag 1987:667 om ekonomiska föreningar

§ 16.
Föreningens upplösning och likvidation
Skulle föreningen komma att upplösas ska tillgångarna skiftas mellan de
föreningsmedlemmarna som varit medlemmar i mer än fem (5) år vid upplösnings
eller likvidationstillfället. Föreningen skall upplösas och träda i likvidation då antalet
medlemmar nedgått till fem (5) och tillräckligt antal medlemmar ej inträtt i
föreningen inom tre (3) månader därefter. Beslut om föreningens upplösning och
likvidation skall fattas då tre fjärdedelar av föreningens samtliga medlemmar därom
är ense och beslut därom skola fattas på två efter varandra följande sammanträden,
därav ett ordinarie. Föreningens likvidation skall ske på sätt som beskrivs i lag
200:865.
Dessa stadgar är bearbetade under 2016 efter en motion vid årsmötet datum 2016.
Stadgarna är godkända av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte 17/1 2017 och
fastställda vid årsmötet 2017
Arboga 17/1 2017
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ordf.
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