Stadgar för Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening
Stadgarna antogs på föreningens årsmöte 2016-03-03.

§1

Föreningens uppgift är att främja medlemmarnas intressen.

§2

Medlem i föreningen är den som är fast bosatt på Gamla Råslätt och har betalt den av
årsmötet fastställda årsavgiften.

§3

Föreningens verksamhet beslutas på årsmöte eller föreningsmöte. Föreningsmöte hålls då
ordföranden, styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligt begär detta. Styrelsen förbereder
ärenden till års- och föreningsmöte.

§4

Årsmöte hålls årligen under första kvartalet. Kallelse delges medlemmarna minst 14 dagar
före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden avhandlas:

• Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet. Justerare agerar även
•
•
•
•
•
•
•
§5

rösträknare under mötet.
Verksamhetsberättelse för det gångna året.
Kassaredogörelse för det gångna året.
Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.
Val av styrelse bestående av en ordförande, fyra ledamöter och en suppleant. Alla poster
väljs för ett år.
Val av en revisor och en revisorssuppleant. Båda posterna väljs för ett år.
Val av en ledamot till valberedningen. Posten väljs för ett år.
Beslut om årsavgift.

Beslut i års-, förenings- och styrelsemöte fattas genom omröstning med enkel majoritet.
Varje medlem äger en röst. Rösträtt kan inte överlåtas. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
Vid beslut om upplösning av föreningen eller ändringar i föreningens stadgar gäller dock
bestämmelser i paragraf 6 och 7.

§6

Beslut om föreningens upplösning kan bara göras på års- eller föreningsmöte. För beslut om
upplösning fordras att två tredjedelar av mötets närvarande medlemmar röstar för
föreningens upplösning. Vid föreningens upplösning beslutar års- eller föreningsmötet hur
överskott eller eventuellt underskott ska hanteras.

§7

Ändring i föreningens stadgar kan bara göras på års- eller föreningsmöte. Förslag till ändring
i föreningens stadgar ska behandlas av styrelsen innan mötet. För beslut om ändring i
föreningens stadgar krävs att två tredjedelar av mötets närvarande medlemmar röstar för
ändringen.

