Stadgar Haga-Brunnsvikens Vänner 1989-05-11 och hur de förhåller sig till förslaget om reviderade stadgar 2019
Styrelsen föreslår en modernisering och förenkling med tydligare beskrivning av föreningens verksamhet i stadgar. I kommentarerna beskriver vi ofta varför
vi föreslår ändringar och var man hittar motsvarande bestämmelser i nya förslaget.
Lydelse
§ 1. Föreningens namn och firma
Föreningens namn är Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner. Dess firma tecknas förutom av
styrelsen i sin helhet av var och en för sig, som styrelsen särskilt bemyndigar. Föreningen har sitt
säte i Stockholm.
§ 2. Föreningens uppgift
Föreningen har till uppgift
Att verka för att antikvariskt och estetiskt värdefulla kultur- och landskapsmiljöer samt byggnader
bevaras och restaureras samt utvecklas till ett sammanhängande kulturlandskap, präglat av parkoch trädgårdsanläggningar
Att verka för att en övergripande ideell och fysisk planering bedrivs för att befrämja ovan uppsatta
mål samt
Att genom olika arrangemang bidra till ett levande kulturliv kring Brunnsviken.
§ 3. Medlemskap
Medlem i föreningen kan vara fysisk eller juridisk person som är intresserad av föreningens uppgift.
Medlem är skyldig att erlägga i stadgeenlig ordning beslutad medlemsavgift. Medlem som efter
påminnelse underlåter detta, kan av styrelsen uteslutas. Uppträder medlem på ett sätt som skadar
föreningen eller dess syften, kan medlemmen uteslutas ur föreningen av en enig styrelse. Den
uteslutna kan vid påföljande årsmöte klaga över styrelsebeslutet, varefter årsmötets beslut avgör
frågan.
§ 4. Föreningsmöten
Föreningen avhåller årligen ett ordinarie årsmöte senast inom fem månader efter räkenskapsårets
utgång. Annat medlemsmöte avhålls när styrelsen anser så påkallat eller när minst 30
föreningsmedlemmar begär sådant möte. Kallelse till föreningsmöten skall skriftligen tillställas
medlemmarna senast två veckor före mötet.

Kommentar
Namn i §1, bemyndiganden i §4 Arbetssätt

Se nytt förslag till modernare ordval som
bättre motsvarar vad föreningen arbetar med
och har gjort i flera år.

”är intresserad av” har bytts mot ”vill verka
för”. Tillägg att avgiftsnivån sätts av årsmötet.
Kortare skrivning om hur ev. uteslutning går
till.

Meningen om årsmötet ingår i nya §8
Årsmöte. Extra föreningsmöte i nya §9.

§ 5. Rösträtt
Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer envar medlem med en röst. Beslut fattas med enkel
majoritet, där inte annat är särskilt stadgat.
§ 6. Ärenden vid föreningsmöten
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Val av mötesordförande och protokollförare
Fråga om mötets behöriga sammankallande
Justering av röstlängd
Utseende av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokoll
Behandling av verksamhetsberättelse från föregående räkenskapsår
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av föreningens ordförande
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgift
Behandling av styrelsens förslag samt av förslag som medlem skriftligen tillställt styrelsen senast en
månad före mötet
Vid extra medlemsmöte får beslut endast fattas i ärende som angivits i kallelse till sådant möte
§ 7. Styrelse
Styrelsen består av tio ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen utöver ordföranden har att
konstituera sig själv efter förslag av valberedning. Inom styrelsen skall alltid finnas ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Styrelsen äger att till sig adjungera rådgivare
utan rösträtt. Mandattiden för ordinarie styrelseledamöter är två år och hälften väljs varje år.
Mandattiden för suppleant är ett år.
Styrelsen är beslutsmässig vid sammanträde när minst fem ledamöter är närvarande. Vid val och
omröstning inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsrösten.
§ 8. Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger
Att omhänderta föreningens löpande angelägenheter och förvalta dess medel
Att utsända kallelse till medlemsmöte

Rösträtt finns i §5 om styrelsen och i § 8 om
Årsmötet.
Ny §8 för allt om årsmötet – dagordning,
kallelse, motioner, revisor (från §9). Sista
meningen finns i ny §9 om Extra
föreningsmöte

Ny §5 om Styrelsen – antal, adjungering,
mandattid, arbetsordning, konstituering,
beslut, firmatecknare. Denna § ersätter både
7 och 8.

Se ovan. Känns lite onödigt att beskriva dessa
normala styrelseuppgifter. Styrelsen fattar
idag inga beslut om att anta nya medlemmar
eller bevilja utträde. Däremot ska styrelsen

Att besluta om medlems antagande i föreningen, utträde och uteslutning
Att årligen avge berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi under senast förflutet
verksamhetsår
Att till ordinarie årsmöte framlägga förslag till budget och medlemsavgift,
Att verkställa vid medlemsmöte fattade beslut samt
Att ta de initiativ som följer av föreningens uppgifter.
Styrelsen äger ej rätt att utan föregående beslut vid medlemsmöte skuldsätta föreningen.
§ 9. Revision
Vid ordinarie årsmöte utses två revisorer och en revisorssuppleant för tiden intill nästkommande
årsmöte.
Revisorerna åligger att granska föreningens ekonomiska verksamhet och årligen senast en månad
före årsmöte framlägga revisionsberättelse. Vid förfall äger motsvarande tillämning av
revisorssuppleanten.
§ 10. Protokoll
Vid medlemsmöte skall föras protokoll. Även vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som
efter verkställd justering skall delges samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter
§ 11. Stadgeändring mm.
För beslut m ändring av dessa stadgar vid medlemsmöte fordras att minst 2/3-delar av vid mötet
röstberättigade är ense om beslutet. Stadgeändring får dock ej ske på så sätt att den motsäger
föreningens uppgift.
För beslut om upplösning av föreningen fodras enahanda majoritet. Vid upplösning äger medlem
icke erhålla någon del i föreningens tillgångar. Dessa skall istället tillfalla annan juridisk person eller
korporation vars uppgifter helt eller delvis sammanfaller med föreningens.
Denna punkt (11) får ej ändras.

besluta om uteslutning (ny §2), med möjlighet
till omprövning av årsmöte. Sista meningen
utgår.

§7

Utgår. Självklara uppgifter för en styrelse

Paragrafen har delats i två, stadgeändring i ny
§10 och Upplösning av föreningen i ny §11.
Samma skrivning i båda paragraferna om
majoritet och antal möten för beslut. Dessa
justeringar anser vi är rimliga trots sista
meningen.

