Stadgar för ÄPPELBO GEMENSKAP, ek. förening

§1

Föreningens firma
Föreningens firma är Äppelbo Gemenskap, ek. förening.

§2

Föreningens ändamål
Syftet är att skapa framtidstro, sysselsättning, värna om småskalig företagsamhet och
förvalta kulturarv. Medlemmarnas ekonomiska intressen främjas genom ekonomisk
verksamhet i vilken medlemmarna deltar som leverantörer eller genom arbetsinsatser
samt genom begagnande av föreningens tjänster. Föreningen skall därvid till lägsta
möjliga priser tillhandahålla sina medlemmar lokaler för deras behov samt svara för
försäljning och förmedling av produkter och tjänster producerade av medlemmarna.

§3

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Äppelbo, Vansbro kommun.

§4

Medlemskap

.

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som delar föreningens syfte och mål
och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut, samt som kan antas komma
att, som medlem, bidra till förverkligandet av föreningens mål.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen och skall vara försedd med
sökandens egenhändiga underskrift.

§5

Medlemsinsats
Medlemsinsatsen är 200 kronor med undantag för ungdomar under 20 år som betalar
100 kronor för en insats. Varje medlem skall delta med en (1) insats. Insatsen erlägges
kontant vid inträdet i föreningen. Ytterligare insats eller bidrag kan mottagas för föreningens ändamål.
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§6

Medlems utträde
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen. Avgång ur föreningen, såväl
beroende på egen frivillig uppsägning som på uteslutning, äger rum vid den
bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen eller
uteslutningen. Medlem som begärt utträde ur föreningen äger rätt att återfå sin insats.

§7

Medlems uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller
motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten
medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla
detta till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om utslutning avsänts
till vederbörande.
Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej
rätt att återfå sin insats.

§8

Styrelsen
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst fem (5) och högst
nio (9) och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen och suppleanter
väljs på två år, dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet utses på ett år.
Styrelsen skall senast den 28 februari lämna sina redovisningshandlingar till
revisorerna.

§9

Revisorer
Föreningsstämman skall välja två(2) revisorer samt två (2) suppleanter för dessa.
Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorerna
skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse före utgången av mars månad.

§ 10

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, var för
sig.

§ 11

Överskottets fördelning
Uppkommer överskott skall detta avsättas till en investeringsfond sedan i lag
föreskriven avskrivning skett, eller överföras i ny räkning för kommande
verksamhetsår.

§ 12

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 13

Föreningsstämma, medlemsmöte
Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie
stämma hålles årligen senast under april månad. Efter beslut av
styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen
begär skall extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål.
Vid föreningsstämma är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller
uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, röstberättigad och har
en röst.
Kallelse till föreningsstämma skall ske senast fjorton dagar före ordinarie och senast
sju dagar före extra stämma, via skriftligt meddelande till medlemmarna.
Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
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8.
9.
10.
11.

§ 14

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare

för stämman
Fastställande av röstlängd
Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
Val av ordförande för föreningen
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter

Meddelanden
Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman skall lämnas till medlemmarna
via föreningens anslagstavla.

§ 15

Motioner
Motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den sista mars.

§ 16

Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap §§ 14 och 15 i lagen 1987:667
om ekonomiska föreningar.

: Upplösning
Upplöses föreningen skall medlemmarna, om överskott föreligger, först få tillbaka sina
insatser. Återstående tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 17

Övrigt
I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

§ 18
Ovanstående stadgar antogs av medlemmarna vid konstituerande föreningsstämma
930111 och ändrades vid ordinarie föreningsstämma 980428 och extra
föreningsstämma 980511 i enlighet med 7 kap. §§ 14 och 15 i lagen om
ekonomiska föreningar.
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Mary Bäck
ordförande
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