
Stadgar för Svensboda natur- och fritidsförening

§1 Föreningens uppgift och ändamål

Svensboda Natur- och fritidsförening hädanefter i dessa stadgar benämnd föreningen, har som

uppgift att på bästa sätt förvalta, vårda och underhålla fastigheten Svensboda 1:3 och dess

tillhörande markområden och byggnader till nytta och användbarhet för medlemmarna.

Föreningens verksamhet i övrigt omfattar att underhålla, vårda och utveckla allmänna platser såsom

badplatser och genomföra aktiviteter som gynnar alla boende i Svensboda.

Föreningen har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen inom Svensboda fritidsområde och

därmed ansvar för att vatten finns tillgängligt genom handpumpar inom rimligt avstånd inom

fritidsområdet.

Föreningen ska samarbeta med andra föreningar inom Svensboda för att ta tillvara föreningens och

medlemmars intressen och utveckla Svensboda.

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Svensboda natur- och fritidsförening.

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Svensboda.

§3 Medlemskap

3.1 Medlemskapets grunder och omfattning

Medlemskap i föreningen är knutet till fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Medlem i

föreningen är normalt fastighetsägaren per den första januari varje år.

Med fastighetsägare avses person som innehar lagfart för fastighet inom Svensboda eller, där lagfart

ej har sökts, är berättigad till lagfart.

I de fall fastighet ägs av flera personer, ska dessa till föreningen anmäla vilken av samägarna som

skall anses vara medlem i föreningen.

I de fall en person äger mer än en fastighet, räcker det med ett medlemskap.

Medlem har vid inträde, ej heller vid eller efter avgång ur föreningen rätt till någon som helst andel i

föreningens tillgångar.
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3.2 Tecknande av medlemskap

Medlemskap gäller från den dag avgift erlagts som fastställd av årsmöte.

Medlemskap är inte personligt utan per fastighet inom Svensboda. Övriga kan bli medlem genom att

en ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Ansökan skall innehålla uppgift om fastighetens

beteckning samt sökandens permanenta bostadsadress och telefonnummer.

Medlem, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan av årsmötet

utses till hedersmedlem. Förslag lämnas av styrelsen. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Organisation och företag kan ansluta sig som stödmedlem mot årlig avgift som fastställs på årsmöte.

Sådan medlem äger ingen röst.

3.3 Överlåtelse av medlemskap

Om fastighet övergår i annans ägo, ska den tidigare fastighetsägaren, om denne var medlem,

meddela den nye ägaren om att kontakta föreningen.

Den nye ägaren skall informeras om föreningens verksamhet.

Medlemskapet överförs automatiskt till den nye fastighetsägaren. Inbetald årsavgift återbetalas ej.

3.4 Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen, om denne, eller den som utövar medlemskapets rättigheter,

motverkar föreningens syfte eller bryter mot stadgar eller stadgeenligt fattade beslut, ordningsregler

eller vid upprepade tillfällen underlåter att betala medlemsavgift.

Beslut om att utesluta eller vägra inträde fattas av styrelse och kan överklagas inom en månad från

det att vederbörande fick del av beslutet. Överklagande innebär att uteslutning inhiberas till

nästkommande medlems-/årsmöte.

Medlems-/årsmöte kan besluta om uteslutning av en medlem. Uteslutningen ska då finnas som en

punkt på dagordningen och beslutas av absolut majoritet d v s mer än 50 % av de avgivna rösterna.

3.5 Rätt att utöva rösträtt och inneha förtroendeuppdrag

Medlemskap ger rätt att utöva rösträtt och motionsrätt samt inneha förtroendeuppdrag i föreningen.

Rätten att utöva rösträtt gäller antingen medlemmen eller den som varaktigt sammanbor med

medlemmen. Rätten att inneha förtroendeuppdrag gäller såväl medlemmen som den som varaktigt

sammanbor med medlemmen.
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3.6 Suspension från förtroendeuppdrag i föreningen

Om särskilda skäl föreligger kan medlems-/årsmöte besluta att medlem för viss tid eller tills vidare

inte får inneha förtroendeuppdrag inom föreningen. Om en förtroendevald ej tillträder sin post efter

årsmötet, kan styrelsen besluta att annan ledamot övertar posten.

3.7 Medlems ansvar

Medlem ansvar för sin familjs medlemmar och besökande samt hyresgästs familjs medlemmar och

besökande såsom för sig själv. Medlem skall följa de av föreningen fastställda ordningsreglerna.

Eventuell tvist som uppkommer p g a inträffad skada regleras i 9 §.

§4 Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom medlemsmöten, varav ett är årsmöte, samt genom styrelsen.

Styrelsen kallar till medlemsmöten.

Föreningens styrelse och årsmöte är skyldiga att iaktta föreningens mål och program samt följa

stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o

m kommande årsmöte. Bokslut ska slutföras senast den 15 mars nästföljande år. Resultat- och

balansräkning skall vara färdigställd vid samma tidpunkt.

§5 Årsmöte

5:1 Kallelse

Årsmötet skall äga rum innan maj månads utgång. Kallelse med dagordning samt angivande om tid

och plats för årsmötet skall utsändas minst två veckor i förväg. Inkomna motioner, styrelsens förslag

samt förvaltningsberättelse inklusive ekonomisk berättelse skall finnas tillgänglig på det sätt som

kallelsen anger och minst två veckor innan mötet.
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5:2 Ärende för årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

 Mötets öppnande

 Val av mötesordförande

 Val av sekreterare för mötet

 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

 Fastställande av röstlängd

 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse gällande

föregående räkenskapsår

 Fastställande av resultat- och balansräkning

 Revisorernas berättelse

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 Fastställande av verksamhetsplan samt tillhörande budget

 Fatställande av preliminär verksamhetsplan, budget och därmed årsavgiften för kommande

kalenderår

 Bestämmande av arvode till styrelse, revisorer och valberedning

 Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen (vid förändrat antal)

 Val av ordförande inklusive mandatperiod

 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inklusive mandatperiod

 Val av revisorer och revisorssuppleanter inklusive mandatperiod

 Val av tre ledamöter i valberedning varav en är sammankallande inklusive mandatperiod

 Val av blockledare (i förekommande fall) inklusive mandatperiod

 Behandling av styrelsens förslag och i förekommande fall ordningsregler

 Uteslutning av medlem

 Behandling av motioner

 Övriga ärenden

 Information om var och när protokoll finns tillgängligt för medlemmar

 Ärenden som ej anmälts till dagordningen tas upp på mötet om en absolut majoritet d v s

mer än 50 % anser att ärendet ska behandlas på mötet. Om frågan är av vikt för föreningen

och ej behandlas på årsmötet, kan styrelsen åläggas att kalla till medlemsmöte inom två

månader efter årsmötet för att behandla frågan. I annat fall åläggs styrelsen att ordna

ärendet och rapportera senast vid nästa årsmöte.
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5:3 Val och omröstning vid årsmöte

Medlemsavgiften skall vara betald för att medlem ska ha rösträtt.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Varje medlem äger en röst. Rösträtten kan utövas genom ombud. Ombudet skall styrka sitt uppdrag

genom fullmakt. Denne får ej företräda mer än en medlem.

Omröstning sker öppet, dock kan frågor om personval ske med sluten omröstning om röstberättigad

medlem begär detta. Vid sluten omröstning får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska

väljas. Vid omröstning tillämpas relativ majoritet d v s den som får flest röster väljs.

Styrelsen har yttrande- förslags- och rösträtt i alla ärenden som inte rör det gångna årets

verksamhet, i vilka frågor styrelsens ledamöter endast har yttranderätt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i beslut som kan

gynna denne på ett otillbörligt sätt.

Extra medlemsmöte skall hållas om styrelsen så beslutar eller om en femtedel av medlemmarna så

begär.

5.4 Motioner

Enskild medlem får väcka motion till årsmötet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara

styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda motioner och hålla dem

tillgängliga för medlem.

§6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.

6.1 Styrelsens uppgifter

Styrelsen åläggs att

 Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.

 Verkställa beslut tagna på medlemsmöte samt leda föreningens verksamhet mellan

årsmötena.

 Ansvara för att föreningens föremål och handlingar registreras och förvaras på betryggande

sätt.

 Handha och ansvara för föreningens medel där bland annat ingår att fondera medel för att

täcka framtida planerade och oförutsedda kostnader.
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 Tillse att fullständiga räkenskaper förs, där verifikationer ska finnas för alla transaktioner och

föreningens fonder investeras utan risk för förluster.

 Upprätta verksamhetsplan och budget inför varje verksamhetsår. Budget skall vara

balanserad och rymma fonderingar för framtida kostnader.

 Upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

 Övervaka stadgarnas efterlevnad.

6.2 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Antal ledamöter och ersättare fastställs av årsmötet.

Styrelsen består minst av ordförande, kassör, sekreterare, naturvårdare samt en ordinarie ledamot.

Utöver dessa kan högst sex ordinarie ledamöter väljas. Ersättare är som lägst två och som högst fem

stycken. Ersättare har närvarorätt, rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro, yttranderätt och rätt att

få sin mening uttryckt i protokoll. Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga

befattningshavare utser styrelsen inom sig. I konstitueringsprotokollet skall det framgå vem som är

firmatecknare och vem som har attesträtt.

Ledamöter väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Ersättare väljs för

en tid av ett år. Avgående ledamot och ersättare kan omväljas. Ordförande och styrelseledamot kan

helst lösas från sitt uppdrag av ett medlemsmöte där så beslutas av absolut majoritet d v s minst av

50 % avgivna rösterna.

6.3 Beslut och beslutsförhet etc

Styrelsemöte hålls när så påkallas av ordförande eller minst två ledamöter. Till möte kallas alla

styrelseledamöter och ersättare.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller, vid

lika röstetal den mening som ordförande biträder.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll som innehåller alla tagna beslut och övrigt som deltagare i

styrelsemöte så kräver. Protokollet justeras av ordföranden samt en i sammanträdet deltagande

ledamot.

Ledamot som deltagit i möte där ett beslut tagits, anses deltaga i beslutet om denne ej begärt att

dennes avvikande åsikt förs till protokollet.

Styrelseledamöter är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har deltagit i.
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6.4 Övriga bestämmelser

Styrelsen kan till adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem.

Styrelsen ska föra förteckning över medlemmar i föreningen.

§7 Valberedning

Valberedning utses av årsmötet.

Valberedningen består minst av tre personer, varav en sammankallande. Medlem i föreningen kan

lämna förslag på kandidater till de befattningar för vilka val ska ske. Förslag lämnas tio dagar före

årsmötet till valberedningen, som vid årsmötet redovisar dessa och valberedningens förslag.

§8 Revision

8.1 Val av revisorer

Årsmötet väljer för två år två revisorer (en avgår varje år) samt två revisorsersättare.

8.2 Revisorers rätt att ta del av handlingar

Var och en av revisorerna får när som helst ta del av räkenskaperna och övriga till föreningens

verksamhet hörande handlingar.

8.3 Revisorsberättelse

Styrelsen ska överlämna protokoll och övriga handlingar rörande räkenskapsåret till revisorerna

senast den 15 mars påföljande år. Till årsmötet ska revisorerna gemensamt avlämna en av dem

undertecknad revisionsberättelse innehållande till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

En av revisorerna ska närvara vid årsmötet i egenskap av föredragande. Revisionsberättelsen skall

lämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före årsmötet.

§9 Tvist

Vid tvist mellan föreningen och medlem eller en före detta medlem rörande föreningens

angelägenheter, tolkning eller tillämpning av stadgar ska tvisten avgöras i allmän domstol enligt

svensk rätt.
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§10 Stadgeändring

Större ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten

varav ett årsmöte.

För större ändring krävs absolut majoritet av de vid respektive möte närvarande röstberättigade

medlemmarna.

Med större ändring avses ändring av föreningens inriktning, styrelsesammansättning eller ändring av

en paragrafs betydelse.

Mindre ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid ett årsmöte.

För mindre ändring krävs beslut av kvalificerad majoritet, minst två tredjedelar, av närvarande

röstberättigade medlemmarna.

Med mindre ändring avses ändring som inte påverkar föreningen.

Med mindre ändringar avses stavfel, förtydliganden och rättningar.

Förslag till ändrade stadgar skall kungöras i samband med kallelse.

§11 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Härvid krävs vid båda tillfällena kvalificerad majoritet av de vid respektive möte röstberättigade

medlemmarna. Vid ett sådant beslut, skall beslut om föreningens tillgångar och skulder fattas.

Upplösning kan komma ifråga om föreningens verksamhetsområden och ansvar upphör.

§12 Specifika ansvar för föreningen

Föreningen har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen vilket innebär att föreningen skall ha

vetskap om alla vattenanläggningar inom föreningens område. Föreningen ska upprätta

skogsbruksplan i samråd med myndighet för skogsbruk. Skogsbruksplanen är en del av

förvaltningsplanen för föreningen. Föreningen skall hålla en förteckning över kulturminnen,

kulturhistoriskt intressanta platser och annat för att skydda dessa inför framtiden.

Stadgarna för Svensboda natur- och fritidsförening fastställdes av årsmötet den 31 maj 2014
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