Stadgar Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna, ideell förening.
§ 1 Namn
Föreningens namn är Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna
§2 Ändamål
Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän
samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på
skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag
och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens
demokratiska värderingar. Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal
utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen
erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.
§3 Säte
Föreningen har sitt säte i Hjåggsjöbygden, Vännäs kommun.
§4 Geografiskt verksamhetsområde
Föreningen omfattar de byar som ingår i området (Mosjö, Nynäs, Mobäck, Håknäs, Bergnäs,
Åkertjärn, Hjåggsjö, Kallhögen, Skavdal, Vinbäck, Tobacka, Nylandsnäs, Nyliden, Ockelsjö,
Lybäck(del av))
§5 Föreningens organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen. Styrelsen äger rätt att inom
sig utse arbetsgrupper.
Föreningen utser på föreningsstämman två ordinarie revisorer. Dessa utses för ett år i taget.
Föreningsstämman utser även valberedning. Denna ska bestå av två ordinarie ledamöter och
en ersättare.
§6 Medlemskap
Till medlemmar i föreningen kan alla privatpersoner antas som stödjer utvecklingen inom
föreningens verksamhetsområde. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen. Styrelsen
skall hålla en medlemsförteckning.
§7 Medlemsavgifter
Medlem ska betala årlig medlemsavgift till föreningen med belopp som ordinarie
föreningsstämma fastställer. Stämman kan besluta om olika avgifter för enskild person och
familj.
Medlemsavgift skall betalas på sätt och tidpunkt som styrelsen beslutar.
§8 Uppsägning och utträde ur föreningen
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen uppsäga sitt medlemskap till
styrelsen och avgår då uppsägningen mottagits genast ur föreningen. Medlem som inte betalat
sin medlemsavgift för två på varandra följande räkenskapsår anses ha utträtt ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall då medlemmen avförs ur medlemsförteckningen

§9 Uteslutning ur föreningen
Medlem som motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem avgår genast
ur föreningen.
§10 Styrelse
Styrelsen utgörs av det antal ledamöter som beslutats av föreningsstämman, dock lägst 3 och
högst 5 ordinarie ledamöter. Bland dessa väljs ordförande. Föreningsstämman avgör antal
ersättare.
Styrelsens ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästa ordinarie
föreningsstämma. Styrelsens övriga ledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden
till dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet. Halva antalet (näst intill
halva antalet) ledamöter avgår varje år. Första gången skall halva antalet ledamöter väljas gör
tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma med iakttagande av den fördelningsmässiga
representation som ovan anges i denna paragraf.
Styrelsen utser sig som befattningshavare.
§11 Styrelsens åligganden
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter. Styrelsen svarar för att verksamheten enlig fastställd verksamhetsplan
genomförs och för att medlemmarnas intressen tillvaratas.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- Verkställa föreningsstämmans fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel och budget
- tillställa revisorerna räkenskaper
- förbereda föreningsstämmor
§12 Styrelsens arbetsordning
Styrelsens ordförande skall se till att sammanträden hålls när så behövs. På begäran av två
styrelsemedlemmar skall styrelsen sammankallas. Ordförande kallar till sammanträde.
Styrelsen beslutsför då samtliga ledamöter kallats och få mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller en mening för vilken minst 3 fjärdedelar (3/4) av
styrelsens närvarande ledamöter röstar.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas av ordförande och
justeras av den ledamot som styrelsen utser.
§13 Firmateckning
På konstituerande styrelsemöte utser styrelsen vem/vilka som har rätt att teckna föreningens
firma.

§14 Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman
som är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas före
mars månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till ordinarie
föreningsstämma skall ske skriftligen till medlemmarna senast tre veckor före stämman.
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Om stämman skall
behandla ett ärende om föreningens likvidation skall förslaget och grunden för detta anges i
kallelsen. Om ett ärende avser förändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av
förslaget till ändring anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändring skall efter det
att kallelse utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen en vecka före
stämman. I kallelsen skall anges var förslaget finns.
Föreningens årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande skall finnas tillgängliga
för medlemmarna hos föreningen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. I
kallelsen skall anges var nämnda handlingar finns tillgängliga.
Beslutsregler
Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Föreningsstämma är beslutsför med det antal
medlemmar som är närvarande på stämman. Föreningsstämmans beslut avgörs av den mening
som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid val anses den vald som fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Beslut fattas med acklamation eller,
om så begärs av röstberättigad, efter omröstning (votering). Val sker slutet om röstberättigad
begär det. I andra frågor fattas beslut slutet om mer än hälften av de närvarande begär det.
För beslut om stadgeändring eller föreningens försättande i likvidation, se 21 och 22§ §
§15 Motioner
Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen
skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast tre veckor före stämman. Styrelsen ska
till stämman avge skriftligt yttrande i ärendet.
§16 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd.
4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och val av rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
10. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Val av ordförande till styrelsen
13. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter i styrelsen

14. Val av revisorer och suppleant (varav en auktoriserad)
15. Val av ledamöter i valberedningen, däribland sammankallande
16. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
17. Behandling av inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
§17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även
hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den
dag då sådan begäran kom in till föreningen, därvid stämman skall hållas inom en månad från
kallelsen.
Kallelse med föredragningslista till extra föreningsstämma skall ske skriftligen senast sju
dagar före stämman. Vid extra föreningsstämma får endast behandlas ärenden som står på
föredragningslistan. Om beslutsförhet och rösträtt på extra föreningsstämma fäller vad som
föreskrivs om ordinarie föreningsstämma
§18 Valberedning och vissa medlemmars åligganden
Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande. Valberedningen skall till
föreningsstämman lämna förslag till val av ordförande samt ledamöter som är enskilda fysiska
personer i styrelsen samt förslag till revisorer.
Valberedningens ledamöter, däribland sammankallande, väljs av ordinarie föreningsstämma
för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma. Senast fyra veckor före ordinarie
föreningsstämma skall valberedningen lämna förslag till styrelsen. Styrelsen skall i kallelsen
till ordinarie föreningsstämma meddela var valberedningens förslag finns tillgängligt.
§ 19 Revision mm
Föreningen skall ha två revisorer. Revisorerna väls på ordinarie föreningsstämma för tiden
t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna skall i den ordning som följer av god revisionssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna har rätt att
fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar. Styrelsen skall ge
revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt
sam lämna de upplysningar och de biträde som de begär.
Styrelsen skall lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast fyra veckor för
ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall till styrelsen lämna sin revisionsberättelse
senast två veckor före stämman.
§20 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderåret.
§21 Stadgeändring
För beslut om stadgeändring krävs antingen enhällighet bland samtliga röstberättigade på en
föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande stämmor, därvid beslutet skall ha
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§22 Föreningens upplösning
För beslut om föreningen trädande i likvidation krävs antingen enhällighet bland samtliga
röstberättigande på en föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande stämmor,
därvid beslutet skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Behållna tillgångar i
föreningen vid dess upplösning skall tillfalla förening/organisation/motsv. som verkar enligt
stadgarnas §2.

