STADGAR
INLEDANDE BESTÄMMELSER
§1
Föreningens firma och ändamål
Föreningens firma är FÖRENINGEN RAMLÖSABOR.
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vad som avser kultur, studier, fritid, ungdomsfrågor och
miljö. Vidare skall föreningen stärka gemenskapen och verka som språkrör gentemot myndigheter och i andra gemensamma intressen.
Föreningen skall vara politiskt obunden.

§2
Föreningens säte och verksamhetsområde
Föreningens styrelse har sitt säte i Helsingborg och dess verksamhetsområde är stadsdelen Ramlösa.

MEDLEMSKAP
§3
Medlemmar får vara personer med hemvist i Ramlösa, eller med anknytning dit. Medlemskap gäller även medlemmens
familj.

§4
Medlemmar får även företag i Ramlösa vara.

§5
Årsavgiften för medlemskap fastställes av föreningsstämman.

§6
Styrelsen har rätt att neka medlemskap och utesluta medlem.

FÖRENINGSFRÅGOR
§7
Föreningens organ
Föreningens organ : föreningsstämma
styrelse
revisorer
valberedning

§8
Räkenskapsår och årsredovisning
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december (kalenderår)

§9
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under mars månad.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelse eller revisorer finner skäl till det.

§ 10
Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse utfärdas genom
anslag på lämpliga ställen inom föreningens huvudsakliga verksamhetsområde.
Kallelse till stämma utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie stämma samt senast
en vecka före extra stämma.
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till medlem vars postadress är känd om föreningsstämman skall behandla
fråga om
a. föreningens försättande i likvidation,
eller
b. föreningens uppgående i annan förening genom fusion.
Meddelanden till medlemmar delges genom mail eller via föreningens hemsida.

§ 11
Motionsrätt
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligt anmäla ärendet till styrelsen
under januari månad.

§ 12
Röstning, ombud och biträde
Vid föreningsstämma har varje medlem (hushåll) en röst. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

§ 13
Dagordning
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1.
Val av ordförande för stämman.
2.
Anmälan om stämmoordförandens val av sekreterare.
3.
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4.
Fastställande av dagordning
5.
Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
6.
Fråga om kallelse behörigen skett
7.
Styrelsens årsredovisning
8.
Revisorernas berättelse.
9.
Beslut om fastställande av resultat– och balansräkning.
10.
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den beslutade balansräkningen.
11.
Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
12.
Fråga om arvoden.
13.
Val av ordförande för ett år.
14.
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
15.
Val av revisor och revisorsuppleant.
16.
Val av valberedning.
17.
Behandling av övriga anmälda frågor och motioner.
18.
Övriga frågor.
Pkt 18, ”Övriga frågor”, är avsedd för diskussion och allmän debatt, varför beslut i ej föranmälda frågor ej bör ske.

§ 14
Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.
Mandattiden är två år, dock skall hälften de av föreningsstämman första gången valda ledamöterna väljas för ett respektive två år enl stämmans beslut, för erhållande av förskjutning av mandattidens utgång. Mandattiden för ordförande är
ett år.

§ 15
Konstituering och firmateckning
Ordförande väljs av stämman. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.
Ordförande och kassör tecknar gemensamt föreningens firma.

§ 16
Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller de
mening de flesta röstande enar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder, dock fordrar giltigt
beslut enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

§ 17
Revisorer
Revisor skall vara en samt en suppleant. Dessa utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma
Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma över av revisorerna gjorda anmärkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de skall behandlas.

§ 18
Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En person
utses som sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå och vidtala kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val förrättas vid föreningsstämma.

§ 19
Avgifter
Årsavgift bestämmes vid ordinarie.
Årsavgiften skall betalas senast före ordinarie föreningsstämma.

§ 20
Protokoll
Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den som stämman valt.
I fråga om protokollets innehåll gäller:
1.
att röstlängden skall tas in eller bifogas protokollet
2.
att stämmans beslut skall föras in i protokollet
3.
om omröstning skett, att resultatet skall anges i protokollet
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som justeras av mötesordföranden och ytterligare en medlem som
utses vid varje styrelsemöte.

UPPLÖSNING - STADGEÄNDRING
§ 21
Upplösning
I det fall föreningen skall upplösas, skall beslut härom fattas på stämma.
Härvid skall bokslut upprättas, fråga om styrelsens ansvarsfrihet ställas samt anmälan till föreningsregister ske..
Om upplösning sker utan likvidation, skall föreningens medel, efter det att föreningens skulder reglerats, nettot överföras till organisation/förening med aktiviteter som är i linje med föreningens intressen.

§ 22
Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ske genom beslut på två, efter varandra följande stämmor. Mellan stämmorna skall förflyta minst 30 dagar. Vid första stämman skall beslut om stadgeändring tas med minst enkel majoritet,
Vid den andra stämman med minst 2/3-dels majoritet.
Stadgeändring skall meddelas till föreningsregistret.

