STADGAR FÖR HERRESTA FESTKOMMITTÉ
§ 1 Firma
Föreningens firma är Herresta Festkommitté.
§ 2 Säte
Kommittén skall ha sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län
.
§ 3 Ändamål, verksamhet
Föreningens ändamål är att verka för ett traditionellt, kulturellt och inspirerande
utbud av aktiviteter för boende och besökare i Herresta tomtområde samt att förvalta den
gemensamma egendom som används vid dessa aktiviteter.
§ 4 Medlemskap, arbete och avgifter
Medlem kan alla fastigheter inom Herresta Samfällighetsförening vara. Aktiviteterna
finansieras av en frivillig avgift per fastighet, som beslutas av föreningsstämman
Verksamheten bygger på att medlemmarna deltager i det arbete som är nödvändigt inför och
under av föreningsstämman beslutade aktiviteter.
§ 5 Styrelse och revisor
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en suppleant som väljs på
ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma.
Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal
är minst hälften av hela antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken
mer än hälften av de närvarande företräder. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
av ordföranden. Om minsta antalet ledamöter för beslutsförhet är närvarande, fordras enighet
om besluten.
En revisor och en suppleant väljs av ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie
stämma.

§ 6 Verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

§ 8 Föreningsstämma
Ordinarie årsstämma skall hållas någon gång under perioden 1 mars till den 30 april. Kallelse
skall ske via information på Herresta Samfällighetsförenings hemsida, tidigast sex veckor
före och senast två veckor före årsstämman.

§ 9 Dagordning vid stämma
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av protokollförare
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
8. Föredragning av revisionsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
10.Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
11.Styrelsens förslag till verksamhetsplan
12.Styrelsen förslag till budget
13.Val av styrelseledamöter och suppleanter
14.Val av revisor och suppleant
15.Val av Valberedning
16.Övriga ärenden
17.Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
18.Stämmans avslutande

§ 10 Extra föreningsstämma
Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller om föreningens revisor eller minst en
tiondel av medlemmarna skriftligen så kräver. Vid extra stämma får endast förekomma de
ärenden som föranlett den extra stämman. Kallelse skall ske enligt § 8.
§ 11 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två på varandra följande
föreningsstämmor. Mellan mötena skall löpa minst fyra veckor. Beslut om förslag skall
stödjas av minst 3/4 av antalet avgivna röster.
§ 12 Föreningens upplösning
Skulle fråga uppkomma om föreningens upplösning, skall medlemmarna kallas till möte.
Beslut om upplösning skall fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande stämmor.
Mellan mötena skall löpa minst fyra veckor.
Efter föreningens upplösning skall kvarvarande tillgångar tillfalla Herresta
Samfällighetsförening.

Undertecknade styrelseledamöter intygar att ovanstående stadgar blivit antagna på
konstituerande föreningsmöte den 2018-02-20
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