2020-10-24 Förslag till revidering av
stadgar för Föreningen SSG, Mollösund
Reg nr 198500-7597
§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att verka för Mollösundsbygdens utveckling med särskild
inriktning på den kulturella och sociala sektorn genom att bedriva bygdegårdsverksamhet i lämplig lokal.
§ 2 Föreningens organisation och verksamhet
Föreningen är en ideell förening. Föreningens beslutande organ är årsmötet och extra
årsmöte.
Föreningen ska, när lämplig lokal har förvärvats, driva fastigheten som bygdegård/
allaktivitetshus och företrädesvis använda lokalen som föreningslokal som kan uthyras
för möten, kurser, fester, föreställningar, snickeri- och textilverksamhet och andra sammankomster.
§ 3 Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål kan bli medlem
genom att betala årsavgift. Styrelsen beviljar medlemskap och äger fri rätt att bevilja
eller avslå ansökan om medlemskap.
§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i föreningen har:
• rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• rätt att erhålla information om föreningens angelägenheter
• rätt att komma med förslag, att yttra sig och rösta vid årsmötet (en medlem en röst)
• skyldighet att följa föreningens stadgar
• inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skyldighet att utan anmodan erlägga årsavgift på utsatt tid
§ 5 Utträde/uteslutning
Medlem som vill utträda ur föreningen gör det antingen genom att anmäla detta skriftligen till styrelsen eller genom att avstå från att erlägga medlemsavgiften på utsatt tid.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne försummat att erlägga medlemsavgift
på utsatt tid eller att denna motarbetar föreningen. Beslut om uteslutning får inte
fattas av styrelsen utan att medlemmen får fjorton dagar på sig att yttra sig om de
omständigheter som föranlett uteslutningen.
§ 6 Årsavgift
Årsavgiften bestäms av ordinarie årsmöte.
§ 7 Årsmöte
Årsmöte hålls på våren på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen offentliggöras
till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsberättelse
bifogas kallelsen. Ekonomisk ställning och revisorernas berättelse presenteras vid
årsmötet. Förslag till årsmötet (motioner) kan inlämnas av såväl enskild medlem som
av styrelsen. Förslag ska skriftligen vara inlämnat till styrelsen senast tre veckor före
årsmötet. Medlem som har erlagt medlemsavgift har rösträtt på mötet. Rösträtten är
personlig och får inte utövas genom ombud. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation)
eller om så begärs med omröstning (votering). Med undantag för det som anges i § 15
gäller enkel majoritet som kan vara relativ eller absolut. Personval avgörs med relativ
majoritet d v s den som får flest antal röster är vald. Övriga frågor avgörs med absolut
majoritet d v s bifall med mer än hälften av antalet röster.

Ärenden vid årsmötet:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
2 Val av två justeringsmän
3 Godkännande av dagordning
4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5 a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Föreningens ekonomiska ställning
6 Revisionsberättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet
8 Val av ordförande för ett år
9 Val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter på två år, enligt principen för 		
rullande styrelse, samt val av suppleanter för ett år.
10 Val av revisorer
11 Val av valberedning
12 Fastställande av årsavgift
13 Behandling av motioner, skriftligen inlämnade till styrelsen senast tre veckor före
årsmötet
14 Behandling av förslag från styrelsen
15 Behandling av frågor som väckts av medlem vid årsmötet. Beslut kan dock en-		
bart fattas om årsmötet enhälligt godkänner detta
Extra årsmöte
Styrelsen kan sammankalla medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att
kalla till extra årsmöte når en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättiga medlemmar begär det. Sådan framställan ska avfattas skriftligan och innehålla
skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den
inom 14 dagar utlysa sådant extra årsmöte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning ska tillställas medlemmarna senast
sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp
till behandling.
§ 8 Valberedning
Valberedningen består av två ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska
senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem som man vill föreslå om de vill kandidera för nästa mandattid samt föreslå ersättare för den som inte vill kandidera för
nästa mandatperiod. Valberedningen ska underrätta styrelsen om sitt förslag senast
tre veckor före årsmötet samt föredra sitt förslag på årsmötet.
§ 9 Revisorer och årsbokslut
Årsmötet utser, för ett år, två ordinarie revisorer. Revisorena har rätt att fortlöpande
ta del av föreningens räkenskaper.
Årsbokslut
Det åligger styrelsen att, senast sex veckor före årsmötet, upprätta årsredovisning
bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till föreningens revisorer som ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper samt därefter till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre
veckor före årsmötet.

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av två styrelseledamöter gemensamt som styrelsen därtill utser samt att kassören ensam får teckna
konto nr 8353 5-03212349-9 i Orusts Sparbank samt handha föreningens anslutning
till internetbanken.
§ 12 Styrelse
Förvaltning av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
ordförande samt sju ledamöter och tre ersättare.
Styrelsen har sitt säte i Mollösund.
Styrelsens sammanträde och kallelse
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Styrelsen sammanträder
på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordförande skriftligen minst sju dagar före
sammanträdet. Förhinder att närvara vid sammanträdet ska meddelas ordförande
som har att kalla vederbörande suppleant.
Icke tjänstgörande suppleant får närvara vid styrelsesammanträde och ska erhålla
kallelse till sådant för kännedom.
Icke tjänstgörande suppleant har yttrande- men ej rösträtt. Suppleanter inträder i
den ordning de har blivit valda.
Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande
röstar.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan inom och utom sig utse arbetsgrupper för olika aktiviteter. Ordförande, kassör och sekreterare utses av årsmötet. Övrig arbetsfördelning inom styrelsen
beslutas av denna.
Styrelseprotokoll
Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras och justeras av ordförande och den
ledamot styrelsen utsett. Styrelseledamot är berättigad att på begäran få, särskild
från styrelsens beslut, avvikande mening antecknad i protokollet.
Protokollen ska föras i nummerföljd under verksamhetsåret.
§ 13 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutand organ och ansvarar
för föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen särskilt att:
• svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer
• tillvarata medlemmarnas intresse
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• följa föreningens stadgar
• förbereda årsmötet
§ 14 Samgående med annan ideell förening
Styrelsen äger rätt att föreslå och verka för föreningens samgående med annan ideell förening om detta är till gagn för båda parter. För ett sådant beslut gäller förfarande enligt § 15.

