STADGAR
Dessa stadgar har antagits av ordinarie föreningsstämma den 29 mars 2013 och extra
föreningsstämma den 10 november 2013.

1.
.

Föreningens juridiska person och firma
Föreningen är en ideell förening.
Föreningens namn och firma är Blidöbygden - Utveckling i Samverkan.

2.

Föreningens ändamål och verksamhetens art
Föreningens ändamål är att genom samverkan mellan lokala aktörer aktivt medverka
till en positiv och hållbar utveckling av Blidöbygden baserad på en balans mellan ett
bevarande av den unika skärgårdsmiljön samt skärgårdskulturen och skapa
förbättrade livsvillkor för boende, näringsliv och andra intressenter som bor och verkar
inom bygden.
Föreningen samverkar med lokala aktörer och vid behov med kommunen,
Länsstyrelsen och andra myndigheter eller organisationer.
Verksamheten bedrivs i form av projekt med huvudsakligen ideella insatser.

3.

Föreningens säte
Föreningen och föreningens styrelse har sitt säte i Norrtälje kommun, Blidö församling.

4.

Föreningens medlemmar
Föreningen har ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. Ordinarie
medlemmar deltar aktivt i föreningens olika projekt.
Stödjande medlemmar sympatiserar med föreningens ändamål och verksamhet och
vill genom sitt medlemskap stödja föreningen.
Föreningens ordinarie medlemmar utgörs av ideella och ekonomiska föreningar,
enskilda företag, organisationer och fristående nätverk, som begärt medlemskap i
föreningen och erlagt de av stämman fastställda avgifterna till föreningen. Enskild
fysisk person kan inte antas som medlem i föreningen.
Varje ordinarie medlem i Föreningen, skall skriftligt till föreningens styrelse ange
kontaktperson, som skall företräda medlemmen i de löpande kontakterna med
föreningens styrelse.
Varje ordinarie medlem har en röst och en andel i föreningens tillgångar.
Stödjande medlem här rätt att närvara vid föreningens möten men äger inte rösträtt
och har ingen andel i föreningens tillgångar.
Begäran om medlemskap registreras av styrelsen och beslut om medlemskap fattas av
styrelsen.
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Medlem kan efter beslut i styrelsen uteslutas ur föreningen om:
(i)
(ii)
(iii)
5.

Medlem befinns vara i ekonomiskt obestånd
Medlem efter skriftlig påminnelse icke erlagt av stämman beslutade avgifter
Medlem uppenbart motverkar föreningens syfte eller kränker dess anseende

Avgifter till föreningen
Föreningens medlemmar skall årligen erlägga de av Föreningsstämman beslutade
avgifterna för aktuellt verksamhetsår.

6.

Styrelse och revisorer
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter.
Styrelsen är beslutsför när minst 5 ledamöter närvarar vid styrelsens möte.
Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma för en period om två år.
Första gången val av styrelse äger rum skall 3 ledamöter väljas för en period om ett år.
Styrelsen skall löpande förvalta föreningen och föreningens tillgångar, föra en
redovisning över föreningens räkenskaper samt föra en förteckning över medlemmar i
föreningen.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen skall föra
protokoll över sina sammanträden. Protokollet skall justeras av styrelsens ordförande
och ytterligare en närvarande styrelseledamot.
Styrelsen skall kontinuerligt hålla medlemmarna informerade om föreningens
verksamhet och minst fyra gånger per år delge varje medlem en styrelserapport som
behandlar viktigare händelser i föreningens verksamhet.
Styrelsen skall för varje verksamhetsår upprätta en verksamhetsplan samt förslag till
budget för kommande verksamhetsår.
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie
föreningsstämma utse en revisor och en revisorssuppleant för perioden fram till
kommande ordinarie årsstämma.

7.

Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst 3 ledamöter varav en sammankallande.

8.

Föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

9.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast den 30 mars på tid och plats som
styrelsen beslutar.
Styrelsen kan när den finner nödvändigt utlysa extra föreningsstämma.
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Om minst 20 procent av föreningens ordinarie medlemmar skriftligen så begär skall
styrelsen utlysa extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och distribueras till
medlemmarna som brev eller e-post senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall
anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman.
Styrelsens förslag till årsredovisning, revisionsberättelse samt information gällande
eventuella förslag från styrelsen, som avses behandlas på stämman skall hållas
tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman.
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motioner
till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före det
datum som stämman skall hållas. Inför extra föreningsstämma meddelar styrelsen tid
för inlämnande av motion.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stämman öppnas
Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av ordförande för stämman
Val av protokollförare för stämman
Framläggande av styrelsens förslag till årsredovisning
Framläggande av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av
årsredovisningen
Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
Styrelsens förslag till Budget för verksamhetsåret
Val av styrelseordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning omfattande tre ledamöter
Andra ärenden från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Stämman avslutas

Kopia på justerat protokoll från ordinarie eller extra föreningsstämma skall delges
varje medlem senast två veckor efter stämmans genomförande.
Beslut vid stämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
10.

Utträde ur föreningen
I det fall medlem önskar utträda ur föreningen, skall medlem anmäla detta till
styrelsen. Utträde ur föreningen sker formellt den 31 december samma år som utträde
begärts. Föreningen är inte skyldig att återbetala eventuella avgifter eller andra
ekonomiska insatser till utträdande medlem. Medlem som utträder ur föreningen har
heller ingen rätt till tilldelning av eventuellt överskott.
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10.

Upplösning av föreningen
Beslut om eventuell upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande
föreningsstämmor och kräver att minst 75 procent av föreningens registrerade
medlemmar röstar för upplösning.
Vid upplösning av föreningen skall eventuellt överskott fördelas efter medlemmarnas
andel i föreningen.

11.

Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande stämmor,
varav en stämma skall vara ordinarie föreningsstämma. För ändring fordras två
tredjedels majoritet av vid stämman närvarande röstberättigade medlemmar.
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