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STADGAR
för Föreningen Billingsudde vänner
antagna vid ordinarie Årsstämma 2011-04-30
§1

Organisation
Billingsudde Vänner är en ideell förening med säte i Arvika kommun,
Värmlands län

§2

Medlemskap
1. Var och en som vill främja föreningens ändamål och som betalt av stämman
beslutad årlig medlemsavgift äger rätt att vara medlem i föreningen.
2. Medlemsavgiften för året skall betalas senast två veckor före ordinarie
årsstämma.
3. Medlem som aktivt motverkar föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen.

§3

Syfte
Föreningen Billingsudde vänner har som syfte att tillsammans med alla goda
krafter, enskilda som organisationer,
1. främja andlig och kulturell verksamhet och ekonomisk utveckling i
Stavnäsbygden.
2. främja och bedriva verksamhet i fastigheten Billingsudde

§4

Representation
1. Föreningens högsta beslutande organ är stämman.
2. Varje medlem har vid stämman närvarorätt, förslagsrätt och rösträtt.
3. Medlem kan rösta via fullmakt,

§5

Stämma
1. Föreningen Billingsuddes vänner håller ordinarie stämma varje år före juni
månads utgång
2. Kallelse: Kallelse till stämman görs av styrelsen minst 1 månad före
stämman.
3. Handlingar: Sedvanliga handlingar finns tillgängliga minst 2 veckor före
stämman.
4. Motioner: Motion till ordinarie stämma kan väckas av alla medlemmar.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en månad förs stämman.
5. Yttrande- och förslagsrätt: Alla medlemmar äger rätt att delta i stämman
med yttrande- och förslagsrätt.
6. Beslutsordning: Beslut vid stämman fattas med acklamation eller genom
votering. Om votering begärs skall den ske öppet utom i ärenden som avser
personval.
Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst utom vid personval, där avgörandet skall ske genom lottning.
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§6

Extra stämma
Extra stämma kan inkallas om styrelsen så finner nödvändigt eller när minst en
tredjedel av medlemmarna så begär.

§7

Ärenden för ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesfunktionärer
a. ordförande
b. v ordförande
c. 2 protokolljusterare
2. Fastställande av röstlängd
3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse
6. Beslut med anledning av revisorernas berättelse
7. Beslut angående ansvarsfrihet
8. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
10. Fastställande av budget för kommande år
11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och ersättare
12. Val av ordförande, tillika styrelsen ordförande
13. Val av styrelsens övriga ledamöter samt ersättare
14. Val av två revisorer och ersättare
15. Val av valberedning (minst tre personer)
16. Behandling av motioner
17. Tid för nästa stämma

§8

Styrelse
1. Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter.
2. Valbar är varje medlem.
3. Ledamöterna, ordföranden undantagen, väljs för en tid av två år, varvid
hälften väljs per år. Ersättare väljs för ett år.
4. Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen.
5. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst hälften av
styrelsens medlemmar är närvarande.
6. Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, på
ordförandens kallelse eller när minst hälften av ledamöterna så begär.

§9

Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall:
1. leda verksamheten
2. verkställa av stämman fattade beslut
3. ansvara för föreningen, dess ekonomi och tillgångar
Förvärv och försäljning av fast egendom kräver beslut av föreningsstämma.
4. tillse att relevant lagstiftning följs
5. anställa personal
6. ansvara för föreningens arkiv.
7. framlägga verksamhetsrapport vid den ordinarie stämman
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§ 10

Verksamhets- och förvaltningsår
1. Verksamhets- och förvaltningsår är kalenderår.
2. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två av stämman valda
revisorer.

§ 11

Stadgar
1. Följande av dessa stadgars paragrafer kan ej förändras: §3 Föreningens syfte.
2. Beslut om ändring av dessa stadgars övriga paragrafer eller tillägg till dessa
stadgar fattas vid föreningens stämma
3. För giltigt beslut erfordras minst två tredjedelars majoritet vid en stämma
alternativt enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst
tre månaders mellanrum.
4. Förslag om stadgeändring skall vara föreningens styrelse tillhanda senast tre
månader före stämman.

§ 12

Upplösning
1. Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst två tredjedelars
majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders
mellanrum.
2. I händelse av upplösning skall föreningens tillgångar, sedan alla skulder och
förbindelser reglerats, tillfalla annan organisation för liknande verksamhet, i
första hand i det i §3 angivna geografiska området.

