Stadgar för

Föreningen Ekets Framtid
med säte i Eket, Örkelljunga kommun
organisationsnummer 802451-9277
Föreningen bildades 2010-02-10
Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet 2015-05-06

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål och syfte
Ekets Framtid, nedan benämnt Föreningen, syftar till att på olika sätt ta till vara invånarnas olika
intressen och skapa framtidens Eket. Eket med omnejd skall vara en bra och attraktiv del av
Örkelljunga kommun att bo, leva och verka i. Alla invånare i Eket skall känna sig delaktiga.
Föreningen vill förverkliga sitt ändamål och syfte genom att:
 Arbeta för en gemenskap för ortens invånare, föreningar och företag
 Samordna gemensamma intressen så som skolan, bygdegården och bygdens framtida
utveckling
 Tillvarata och utveckla de resurser som finns i Eket med omnejd
 Marknadsföra Eket med omnejd
 Tillsammans med skolan verka för en fortsatt attraktiv skola
 Aktivt påverka kommun och politiker
 Följa och beakta de policys som förening antagit
2 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
3 § Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att för den fortlöpande förvaltningen
delegera befogenheten att teckna Föreningens firma.
Föreningens medlemmar
5 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. Till medlem kan antas fysisk person, juridisk person eller enskild
näringsidkare som är villig att arbeta för att främja föreningens mål samt följa Föreningens stadgar och
stadgeenligt fattade beslut.
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
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6 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
 Har rätt att delta i sammankomster som anordnas av Föreningen.
 Har rätt till information om Föreningen angelägenheter.
 Har inte rätt till del av av behållning vid upplösning av Föreningen.
 Skall följa Föreningens stadgar, policys och fattade beslut.
 Skall betala medlemsavgift för innevarande år.
 Skall betala övriga beslutade avgifter inom angiven tid.
7 § Utträde och uteslutning
Medlem som vill utträda ur Föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte har betalat
den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för senaste verksamhetsåret anses, efter att ha blivit
kontaktad av styrelsen, ha begärt sitt utträde.
Medlem kan tilldelas varning eller får uteslutas av Föreningen
 Om denne motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål
 Menligt skadat Föreningens intressen
Beslut om varning eller uteslutning ska fattas av Föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor.
Årsmöte
8 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är Föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och
plats som styrelsen beslutar senast den 31 december året före
Styrelsen skall kalla till årsmötet senast 14 dagar i förväg. Kallelse skall tillställas samtliga
medlemmar som e-post. Den skall också kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla eller
annat lämpligt sätt. I kallelsen skall anges var nedanstående handlingar finns tillgängliga senast en
vecka före årsmötet:
 Förslag till dagordning
 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 Revisionsberättelse
 Verksamhetsplan och budget
 Inlämnade motioner
 Styrelsens förslag
 Valberedningens förslag
9 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Medlemmar får väcka motion till årsmötet. Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet
avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.
10 § Rösträtt vid årsmötet
Varje medlem, såväl fysisk person som juridisk person, har vardera en röst. Juridisk person har rätt att
delta med ett ombud vilken skall vara försedd med fullmakt.
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11 § Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid mötet.
12 § Beslut och omröstning
Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs, genom votering. Vid votering avgörs alla frågor
genom enkel majoritet, med undantag för vad som bestäms i 27 §. Enkel majoritet kan vara antingen
relativ eller absolut. Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande att den (de) som erhållit högst
antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För
beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, innebärande att mer än hälften av antalet avgivna
röster skall stödja förslaget. Votering sker öppet. Vid votering som ej avser val gäller vid lika röstetal
det förslag som biträds av ordföranden vid årsmötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte
röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, frågan alltid
avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.
13 § Valbarhet
Valbar till styrelse är person som samtycker till 1 § i dessa stadgar. Personen skall vara nominerad på
förslag av valberedningen eller av ombud på årsmötet. Den som har anställning inom Föreningen kan
inte väljas till revisor eller revisorsersättare i Föreningen.
14 § Ärenden vid årsmötet
Följande skall upptas på dagordningen samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Besluta om antalet ledamöter i styrelsen
14. Val av
a) ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
c) två revisorer för innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
15. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen för en tid av ett år.
16. Fastställande av medlemsavgifter.
17. Mötets avslutande.
15 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller
minst en femtedel medlemmarna begär det. Sådan framställning skall ske skriftligen och innehålla
skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet upptas till behandling.
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16 § Hinder för årsmöte
Om force majeure hindrar att årsmöte hålls på angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta arbeta
till dess årsmöte kan hållas.
Valberedningen
17 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen skall bestå av två-tre personer. Styrelseledamot är inte valbar till valberedningen.
Valberedningen skall samråda med styrelsen inför sitt arbete. Valberedningen skall till nästkommande
årsmöte föreslå:
 Ordförande
 Hälften av övriga styrelseledamöter
 Två revisorer
Valberedningen skall delge styrelsen förslagen senast en vecka före årsmötet.
Revisorer
18 § Revision
Revisor har rätt att när som helst ta del av Föreningens räkenskaper, stämmo- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar. Föreningens bokslut och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna
tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en
vecka före årsmötet.
Styrelsen
19 § Sammansättning
Styrelsen skall bestå av:



Ordförande, vald på en tid av 1 år
4-8 ledamöter, valda för en tid av två år med val av en hälften varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör.
Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har inte rösträtt men har
yttrande- och förslagsrätt.
20 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlad är styrelsen Föreningens beslutande organ och har ansvar för Föreningens
angelägenheter. Det åligger styrelsen att:







planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen
utse ledamöter i de råd och utskott som ingår i Föreningen
anställa och ansvara för personal
vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte
upprätta verksamhetsberättelse
tillse att för Föreningen bindande lagar och regler efterföljs
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verkställa av årsmötet fattade beslut
förvalta Föreningens tillgångar
tillställa revisorerna handlingar enligt 18 §
21 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller
ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
eniga om beslutet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en för
sammanträdet utsedd justerare. Reservationer skall antecknas till protokollet.
22 § Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till en
eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat organ eller till anställd. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen beslutet och dess
innehåll.
23 § Ansvar
Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för verksamhet och förvaltning. Enskild styrelseledamot kan ej
ställas till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro eller som han till protokollet reserverat sig mot.
Stadgar
24 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om frågor uppkommer som inte omfattas av
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen och
anmäls vid nästkommande årsmöte.
25 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två, på varandra följande, årsstämmor med minst två
tredjedelar av avgivna röster. 26 § får ej ändras.
26 § Upplösning av Föreningen
För upplösning av Föreningen krävs beslut av två, på varandra följande, ordinarie årsstämmor med
minst två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella tillgångar skall Tillfalla skolans föräldraförening,
om sådan inte finns skall de tillfalla välgörande ändamål som årsmötet beslutar.
27 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och Föreningen får inte väckas vid allmän domstol utan skall avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande.
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