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§1

FIRMA OCH SÄTE

Föreningens firma är Styrsö Snick-Snack. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborgs
kommun.

§2

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att för medlemmarna
tillhandahålla en lokal med snickerimaskiner på Styrsö.

§3

MEDLEMSKAP

Till medlem antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
att föreningens ändamål förverkligas. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den
som styrelsen utser.

§4

MEDLEMS ÅLIGGANDE

Medlem är skyldig att, i den omfattning som föreningsstämman beslutat, delta med
arbetsinsatser för att befrämja föreningens ändamål. Om föreningsstämman inte beslutat
annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska
fullgöras.
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser
och avgifter samt att även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§5

MEDLEMSAVGIFT

Medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Föreningsstämman bestämmer
medlemsavgiften. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen
bestämmer.

§6

UTESLUTNING

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
dess intressen eller ändamål, kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem får hänskjuta
frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom en
månad från det att meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

§7

UTTRÄDE

Medlem utträder ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast tre
månader efter det att medlemmen sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet
som föranlett avgången inträffat.

§8

STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöter väljs av
föreningsstämman för tiden till dess att ordinarie föreningsstämma hållits påföljande
räkenskapsår.

§9

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dem som styrelsen utser.

§10

RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår löper 1 januari – 31 december.

§11

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Justering av röstlängd.
Val av justeringsman.
Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
Styrelsens årsredovisningshandlingar.
Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av
årets vinst eller förlust.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
9. Budget.
10. Medlemsavgift.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
12. Övriga frågor.

§12

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA M.M.

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till varje föreningsmedlem.

Kallelsen ska vara utsänd tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie
stämma och senast en vecka före extra stämma.
Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma ska bringas till medlemmarnas
kännedom genom anslag eller skriftligen på annat sätt, t.ex. genom brev eller e-post, så att det
kommer varje medlem till del.

§13

VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny
räkning och/eller fonderas.

§14

UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.

§15

SKILJEKLAUSUL

Tvist mellan föreningen och medlem ska hänskjutas till skiljenämnd enligt vid varje tillfälle
gällande lag om skiljenämnd.

