Stadgar för ”Keep the Planet Alive”
1 § Ändamål
Föreningen verkar för att:
• Inspirera barn och ungdomar att reflektera över en hållbar utveckling.
2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar.
En styrelse utses på ordinarie årsmöte. Till dess styrelsen är utsedd fungerar en
interimsstyrelse. Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare och en kassör
samt en ledamot med ansvar för vår digitala verksamhet.
3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga
personer.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den
2015-02-15 till och med den 2016-02-15
6 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I
brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
7 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna
för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för
kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och
sekreterare, delas lika mellan parterna.
8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.
9§ Medlemsavgift
Medlemsavgiften skall vara 15 kronor för 2015 och öka med en krona per år.
Avgiften avser enskild medlem
Familjeavgift är grundavgiften x 2
Kassörens uppgift blir att registerar nya medlemmar och se att dessa betalt
medlemsavgifter.
10 § Upplösning av föreningen
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