Backaryds samhällsförening
Stadgar

2018-03-07

Sid 1 (6)

Stadgar för Backaryds samhällsförening
Stadgarna reviderades 2017-2018. Vid styrelsemöte 2018-01-17 var de nya stadgarna en
punkt på dagordningen. Vid mötet togs beslut att de nu var lämpliga för föredragning på
årsmötet 2018.
Vid årsmötet 2018-03-07 antogs nedanstående nya stadgar för Backaryds samhällsförening.

FÖRENINGENS BENÄMNING OCH ÄNDAMÅL

§1
Backaryds samhällsförening är en ideell förening för invånare i Backaryd med omnejd.
Föreningens har sitt säte i Reginalokalen i Backaryd.
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningens mål är att
skapa trivselhöjande aktiviteter i och kring Backaryds samhälle, att tillvarata
samhällsintressen, medverka till kulturellt främjande verksamhet inom orten, aktivt stödja
bygdens ideella ungdomsverksamhet och att inom ramen för de ekonomiska resurserna
förvalta föreningens fastigheter på bästa sätt. Föreningen skall vara religiöst och politiskt
neutral.
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§2
Föreningens firma (firmateckning) tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedd/a person/er.

§3
Medlemskap i Backaryds samhällsförening erhålls genom betalning av medlemsavgift.
Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.
För att anses vara fortsatt medlem i föreningen från föregående år skall medlemsavgiften
vara betald senast 30 april innevarande år. Ny medlem kan man bli under hela året genom
att betala medlemsavgiften.
Medlemsmatrikel förs av kassören och skall revideras årligen.
Styrelsen äger rätt att utnämna förtjänta medlemmar till hedersledamöter.

§4
Verksamhetsåret för föreningen är 1 januari – 31 december. Ekonomiskt drivs föreningen
genom medlemsavgifter, intäkter från uthyrning av Reginalokalen, intäkter från olika
arrangemang och aktiviteter i bygden, bidrag från Ronneby kommun m.m.

FÖRENINGENS STYRELSE

§5
Vid årsmöte väljs ordförande för 2 år

§6
Vid årsmöte väljs styrelse för föreningen bestående av 6 ledamöter och 6 suppleanter.
Ledamöter och suppleanter väljs av föreningen för en tid av 2 år. Dock skall 3 ledamöter och
3 suppleanter väljas vartannat år. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
Styrelsen konstituerar sig själv. Detta bör ske i direkt anslutning till avslutat årsmöte.
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§7
För att styrelsen skall vara BESLUTANDE fordras att dess ordinarie ledamöter kallats till
sammanträdet samt att minst tre ledamöter, ordinarie eller suppleanter, är ense om
beslutet.
Kallelse till styrelsesammanträde skall av ordföranden utfärdas minst 3 dagar före
sammanträdet. I dagordningen till kallelsen skall förekommande ärenden framgå. Ledamot
som är förhindrad att närvara skall se till att suppleant deltar på mötet i hens frånvaro.
Ledamot eller suppleant som varit närvarande vid sammanträdet anses ha deltagit i beslut
som fattats, såvida hen inte anmält reservation mot beslutet.
Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall undertecknas och fastställas
av mötesordförande, sekreterare och justerare.

REVISIONEN

§8
Styrelsen ansvarar för den ekonomiska uppföljningen av verksamheten under året och skall
tillse att ha god ordning på ekonomin.
Räkenskaperna avslutas per den 31/12 årligen och skall hållas till revisorernas förfogande
senast en månad därefter.

§9
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall det vid årsmöte utses två
revisorer jämte suppleanter för dessa. Samtliga väljs på 2 år. Dock skall 1 revisor och 1
suppleant väljas vartannat år.
Avgående revisor och suppleant kan återväljas.
Revisionen skall vara genomförd senast 3 veckor före årsmötet.
Revisionsberättelsen skall under minst 7 dagar före årsmötet hållas tillgänglig för
medlemmarna på plats som anges i kallelsen till årsmötet.
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FÖRENINGSSAMMANTRÄDEN

§ 10
Föreningsmedlemmars rätt att besluta i samhällsföreningens angelägenheter utövas vid
årsmöte med föreningens styrelse.
Årsmöte skall hållas årligen, senast under MARS månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Extra årsmöte skall utlysas då styrelsen eller revisorer därtill finner anledning eller då minst
10 av föreningens medlemmar i framställning till styrelsen för uppgivet ändamål påfordrar
sådant.

§ 11
Kallelse till årsmöte med föreningen utfärdas av styrelsen. Kallelse skall ske 14 dagar i förväg
genom anslag på ortens anslagstavla samt kungörelse på annat lämpligt sätt t.ex. genom epost utskick.
Styrelsen skall i god tid förbereda de ärenden som skall vara med vid årsmötet.
Styrelsens årsberättelse, och övriga handlingar, skall minst sju dagar före årsmötet finnas
tillgängliga på plats som anges i kallelsen till årsmötet.
Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda 3 veckor innan årsmöte.
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§ 12
På årsmöte skall följande ärenden finnas med.
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av justerare för årsmötet.
4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
5. Styrelsens och kommittéers/gruppers verksamhetsberättelser.
6. Föreningens ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av styrelseordförande (vartannat år).
10. Val av styrelse och suppleanter.
11. Val av revisorer och suppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Val av kommittéers/gruppers sammankallande.
14. Beslut om storlek på medlemsavgift.
15. Styrelsens och kommittéers/grupper förslag.
16. Andra ärenden som finns angivna i kallelsen till årsmötet.
17. Övrigt.
18. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets
tillgänglighållande för medlemmarna.
På extrainkallat årsmöte skall endast de ärenden vara med som utlysts och vilka angivits i
kallelsen. Intill dess ordförande blivit utsedd förs ordet av styrelsens ordförande eller
vice ordförande eller vid förfall för dem, av den till levnadsåren äldste bland de
närvarande styrelseledamöterna.

§ 13
En eventuell upplösning av föreningen måste beslutas på två efter varandra, med minst 3
månaders mellanrum hållna möten. Kallelse skall skriftligen utgå senast 10 dagar före
respektive möte, varav det ena skall vara årsmöte.
Eventuella tillgångar skall i sådant fall användas till allmännyttiga ändamål inom Backaryd,
beslut om det tas i sista sammanträdet.
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