LIDINGÖVILLORS (LVS) Stadgar
(Antagna på årsmöte 2012-05-10 och extra föreningsmöte (2012-11-13)

§1

Ändamål

LIDINGÖVILLOR – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) är ett partipolitiskt obundet
samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar i Lidingö. LVS uppgift är
att främja medlemsföreningarnas intressen, att vara remissinstans samt att informera om
frågor av intresse för fastighetsägare.
§2

Medlemskap

Medlem i LVS är varje villa-, radhus- och annan småhusägareförening inom Lidingö stad, som
respekterar LVS stadgar och som varje år erlägger fastställd avgift. Denna avgift skall vara
erlagd före den 1 maj.
§3

Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs vid LVS årsmöte för nästkommande verksamhetsår.
§4

Möten

1. Möten sker med ombud för medlemsföreningarna. Möten är årsmöten och extra möten.
Årsmöte hålls senast under maj månad. Extra möte hålls, då styrelsen anser det
erforderligt eller då det – för behandling av vissa frågor – påfordras av minst två
medlemsföreningar.
2. Styrelsen kallar till möte och bestämmer tid och plats. Kallelse sänds till
medlemsföreningarna senast 30 dagar före årsmöte. Har medlemsföreningar begärt extra
möte, hålls detta om möjligt inom 30 dagar.
Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar utsänds minst 10 dagar före
mötet.
3. Medlemsföreningarna äger att till årsmötet inkomma med motioner, som skall vara
styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.
4. Mötet äger även att ta upp fråga till behandling, som inte finns upptagen på föreslag till
dagordning, men äger ej fatta beslut, om ej enighet härom föreligger.
5. Varje medlemsförening äger utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar enligt
medlemsförteckning vilka betalt medlemsavgift året före årsmötet. Varje ombud har en
röst.
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6. All omröstning sker öppet, därest ej mötet beslutar om sluten omröstning. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid val har ordföranden utslagsröst.
7. Medlemsförening får ej genom fullmakt företrädas av ombud för annan förening.
§5

Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Anteckning av närvarande ombud.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
6. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Beslut om arvoden.
9. Val av ordförande i styrelsen.
10. Val av minst sju och högst nio ledamöter i styrelsen.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
12. Utseende av valberedning.
13. Fastställande av medlemsavgift.
14. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.
15. Ärenden, som har inkommit från medlemsföreningarna inför mötet enligt § 4 punkt 3.
”Medlemsföreningarna äger att till årsmötet inkomma med motioner, som skall vara
styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.”
16. Ärenden, som väckts under mötet enligt § 4 punkt 4. ”Mötet äger även att ta upp fråga till
behandling, som inte finns upptagen på förslag till dagordning, men äger ej fatta beslut,
om ej enighet härom föreligger.”
§6

Styrelsen

1. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst sju och högst nio ledamöter.
Ordföranden och övriga ledamöter utses för en tid av ett år. Avgående ledamöter kan
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omväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga
funktionärer.
2. Det åligger styrelsen att handha LVS angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna
dess firma och/eller bemyndiga andra sådan rätt. Styrelsen skall föra numrerade protokoll
över sina sammanträden. Dessa protokoll skall översändas till samtliga inom styrelsen, till
revisorerna, till samtliga inom valberedningen samt till ordförandena i
medlemsföreningarna.
3. Styrelsen har att föra räkenskaper över intäkter och kostnader och vid årets slut
sammanställa dem i resultat- och balansräkningar samt avge en av ordföranden och
kassören daterad och undertecknad verksamhetsberättelse och förelägga årsmötet denna.
4. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i
omröstning har ordföranden utslagsröst.
5. Varje medlemsförening äger rätt att utse en adjungerad styrelseledamot, som skall kallas
till styrelsemötena. Adjungerad ledamot utses på ett år och har yttranderätt men ej rösträtt.
§7

Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer vilka jämte en suppleant utses av årsmötet.
Styrelsen har att senast den 1 mars ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande
för granskning. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast den 1 april och föreläggs
därefter årsmötet.
§8

Valberedningen

Valberedningen skall bestå av minst två ordinarie ledamöter. Valberedningen skall ge förslag
till val av styrelse, revisorer och valberedning inför kommande arbetsår samt tillställa styrelsen
och medlemsföreningarnas ordförande detta förslag senast 14 dagar före det möte, vid vilket
valet skall hållas.
Valberedningen bör eftersträva en balanserad fördelning mellan medlemsföreningarna i
förslag till val av ledamöter i styrelsen. Valberedningen bör påbörja kontaktarbetet senast tre
månader före det möte, vid vilket valet skall ske.
§9

Stadgeändringar

För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras beslut på två möten, varav minst ett skall
vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta minst 30 dagar.
§ 10

Upplösning

För beslut om upplösning erfordras beslut på två möten, varav minst ett skall vara ordinarie
årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta minst 30 dagar.
Har beslut om upplösning fattats, skall samtidigt bestämmas hur med LVS tillgångar skall
förfaras. Beslut om upplösning fattas med 2/3 majoritet.
______________________
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