STADGAR FÖR FÖRENINGEN KILLINGE-GÅSHAGA VILLAFÖRENING

§1
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare av
fastighet eller boende i fastighet i Killinge-Gåshagaområdet med närområde. Som närområde
räknas närliggande delar till Killinge-Gåshaga. Föreningens styrelse skall verka för
gemenskap och samarbete för de boendes intressen i ett trivsamt Killinge och Gåshaga.
§2
Alla som äger eller bebor fastighet i ovan nämnda område är berättigad att söka medlemskap
i föreningen. Annan fysisk person kan efter prövning av styrelse eller beslut av föreningssammanträde antas som medlem. Om styrelsen inte beviljar medlemskap i föreningen har
den sökande rätt att ta upp frågan till föreningssammanträde för slutligt avgörande.
§3
Medlem som icke äger eller representerar villa inom området, skall anses utträda ur
föreningen vid utgången av det år för vilken avgift erlagts. Medlem som efter påminnelse ej
erlägger avgift anses ha utträtt ur föreningen.
§4
Utträdande medlem äger icke återfå andel av föreningens tillgångar utan dessa anses tillhöra
föreningen som sådan.
§5
Årsavgiften fastställes å ordinarie föreningssammanträde och avser det påföljande
kalenderåret. Årsavgiften utgår från och med det år under vilket inträde skett.
§6
Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande, sex ledamöter
samt tre suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningssammanträde för en tid av två år
och med mandatperioder löpande så att inte hela styrelsen bytes vid ett tillfälle.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt annan
befattningshavare.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig två
ledamöter att gemensamt teckna styrelsens firma.
§7
Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka jämte en suppleant utses på
årsmötet.
§8
Ordinarie föreningssammanträde hålles under januari-februari månad. Kallelse till detta skall
ske minst åtta dagar före sammanträdet. Styrelsen äger kalla föreningens medlemmar till
extra föreningssammanträde. Sådant sammanträde skall utlysas av styrelsen, då det för
uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst sju medlemmar.
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§9
Föreningssammanträde är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande. Som föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgives.
Vid lika röstetal avgöres frågan genom den mening som företrädes av ordföranden.
§ 10
Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om föreningssammanträdets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
7. Val i enlighet med § 6 av:
a)
b)
c)
d)

Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
Sex övriga ledamöter i styrelsen
Tre suppleanter i styrelsen
Två revisorer jämte en revisorssuppleant

!

8. Fastställande av avgifter.
9. Övriga ärenden.
§ 11
På föreningssammanträde får ärende, som ej upptagits i kallelsen till sammanträdet, inte
avgöras. Vill medlem till syrelsen framföra förslag skall detta vara styrelsen tillhanda senast
de 15 januari.
§ 12
Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Räkenskaperna jämte
förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den sista januari.
§ 13
Förslag till ändring av dessa stadgar får upptas till avgörande endast vid ordinarie
föreningssammanträde. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst två
tredjedelar av de vid sammanträdet närvarande röstberättigade medlemmarna.
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§ 14
Beslut om föreningens upplösning är ej giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra
följande föreningssammanträden, varav minst ett ordinarie. På det sista av dessa
sammanträden skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de vid sammanträdet
närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid detta sammanträde skall styrelsen ge förslag
på hur med föreningens handlingar och tillgångar skall förfaras, varefter föreningssammanträdet fattar beslut därom.

Föreningen Killinge Gåshaga Villaförening i mars 2017.
Styrelsen genom
Peter Watz, ordförande

