STADGAR FÖR ALTA KULTURFÖRENING
Antagna enhälligt på ordinarie årsmöte den 26 mars 2013 och extra årsmöte den 2 maj 2013

§1

Föreningens namn

1.1

Föreningens namn är Älta kulturförening, organisationsnummer 814000-9377

1.2

Föreningen äger Älta Kulturknut AB, organisationsnummer 556818-9269

§2

Föreningens ändamål och organisation

2.1

Föreningen är en ideell och allmännyttig förening som är politiskt och religiöst
obunden och ska verka för ett brett utbud av lokala kulturaktiviteter för barn,
ungdomar och vuxna.

2.2

Genom avtal med Nacka Kommun har Älta kulturförening åtagit sig ansvar för drift och
förvaltning av lokalerna i Älta Kulturknut. All verksamhet inom ramen för detta avtal
hanteras av Älta Kulturknut AB.

§3

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Nacka Kommun.

§4

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla. För medlemskap krävs erlagd medlemsavgift.

§5

Medlemsuteslutning
Om en medlem bryter mot stadgarna eller uppenbart skadar föreningen eller
motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan styrelsen utesluta denne.

§6

Styrelsen
Styrelsen består av ordföranden, högst sex övriga ordinarie ledamöter och högst två
ersättare. Ordföranden väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs på två år på så sätt att
minst hälften utses ena året och övriga andra året. Ersättare väljs på ett år. Vid förfall
inträder ersättare. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i
dennes ställe för tiden fram till nästa årsmöte.

§7

Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha

1

föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge
årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre
ledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.
Beslut i fråga om större förändring som rör verksamheten eller får ekonomiska
konsekvenser av betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska hänskjutas till
föreningens ordinarie eller extra årsmöte.
§8

Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9

Revisor
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en på årsmötet
utsedd revisor.

§ 10

Årsmöte
Ordinarie årsmötet hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar innan.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får
inte fattas om denna inte funnits med i kallelsen till årsmötet.
Viktiga förändringar av bolagets ägande, uppdrag, verksamhetsinriktning, avveckling
eller motsvarande ska godkännas av föreningens årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt protokolljusterare
och rösträknare
Fastställande av dagordning
Fråga om mötet har utlysts enligt gällande stadgar
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för föreningen
Information om årsredovisning för Älta Kulturknut AB
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år
Information om kommande verksamhetsår
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
§ 11

Beslut om antal ledamöter, ordinarie och ersättare, i styrelsen
Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
Val av ordinarie ledamöter för två år
Val av ersättare för ett år
Val av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant för ett år
Val av valberedning
Val av bolagsman och revisor för Älta Kulturknut AB
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när
minst 30 medlemmar eller 10% av antalet medlemmar skriftligen kräver detta.

§ 12

Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Vid familjemedlemskap har varje person över
18 år en röst. Förutsättningen är att medlemsavgiften är betald för innevarande år.

§ 13

Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum såvida någon
begär detta. Beslut fattas om dessa stadgar ej föreskriver annat med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid personval
då avgörandet sker genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd
som denne är ansvarig för och inte heller vid val av revisor.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

§ 14

Regler för ändring av stadgarna
För ändring av stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska
vara ordinarie årsmöte.

§ 15

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav
ett ska vara ordinarie årsmöte. Det ska vara minst två tredjedelars majoritet av antalet
avgivna röster vid båda årsmötena. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar
överlämnas till Nacka Kommun.
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