Stadgar för Hela Sverige ska leva Sandviken
Beslutade av årsstämman 2017-04-25
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Sandviken.

§2

Ort och säte för styrelsen
Styrelsen har sitt säte i Sandvikens kommun.

§3

Föreningens ändamål och inriktning
Ändamålet med föreningen är att främja medlemmarnas gemensamma intresse att stärka den lokala utvecklingen. Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Sandvikens kommun. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§4

Medlemskap
Medlemmar är de föreningar inom verksamhetsområdet som är medlemmar i
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Medlemskap beviljas av länsbygderådet.

§5

Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlem ska lämna uppgift om minst en kontaktperson.

§6

Medlems utträde
Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen till styrelsen. Betald
medlemsavgift återbetalas inte.

§7

Medlems uteslutning
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter gentemot föreningen, motarbetar,
eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas. Begäran om uteslutning
överlämnas till läns- och riksorganisationerna för beslut.

§8

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning, samt för föreningens bokföring och löpande verksamhet.
Styrelsen ska informera medlemmarna via e-post och webbplats samt på
andra sätt som bedöms lämpliga.
Styrelsen ska upprätta bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter samt ingen till tre ersättare, vilka
väljs av ordinarie föreningsstämma.
Ordförande och kassör väljs var för sig, i övrigt fördelar styrelsen uppdragen
inom sig.
Mandattiden för ordinarie ledamöter är två år.
Ordförande och kassör ska väljas olika år. Övriga ledamöter väljs på två år
och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Ersättare väljs på ett år.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Som beslut gäller den mening som stöds av flertalet ledamöter.
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§9

Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig, samt av den eller dem
som styrelsen därutöver utser.

§ 10

Revisorer
Föreningsstämman ska välja en eller två revisor och en eller ingen ersättare.
Mandattiden är ett år. Revisorerna ska verkställa revision enligt god revisionssed samt avge revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11

Valberedning
Valberedningen ska bestå av två eller tre ledamöter, varav en sammankallande. Mandattiden är ett år.

§ 12

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande forum.
Ordinarie föreningsstämma ska äga rum före april månads utgång. Kallelse
till föreningsstämma ska ske tidigast fyra veckor, och senast två veckor före
ordinarie stämma. Kallelse till extra stämma ska ske senast en vecka före
stämman.
Kallelse ska innehålla uppgift om vilka ärenden och eventuella motioner som
ska behandlas.
Styrelsen beslutar i vilken form kallelse och övriga handlingar till stämman
ska delges medlemmarna.
Årsredovisningshandlingarna ska överlämnas till revisorerna senast en månad före årsstämman.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
4. Fastställande av ärenden som tas upp under punkt 18
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott
11. Beslut om årsavgifter för nästkommande år
12. Motioner till stämman
13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 8
15. Val av ombud
16. Val av revisorer enligt § 10
17. Val av valberedning enligt § 11
18. Övriga ärenden, motioner och frågor
Vid extra stämma ska endast de ärenden behandlas som beslutas av ordinarie stämma.
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§ 13

Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av person som är utsedd av
respektive medlemsorganisation.
Beslut vid stämma ska för att gälla fattas med enkel majoritet utom vad som
nedan anges om upplösning och stadgeändring.
Öppen omröstning tillämpas om ingen deltagare begär att sluten omröstning
ska ske.

§ 14

Ärende och motion till föreningsstämman
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämman ska anmäla
detta skriftligen till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 16

Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska för att vara giltigt fattas på ordinarie
föreningsstämma med minst två tredjedels majoritet.
Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, tillfalla annan ideell organisation efter samråd med medlemmarna.

§ 17

Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara giltigt fattas på ordinarie
föreningsstämma med minst två tredjedels majoritet.
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