Styrelsens förslag 2019 till reviderade stadgar för Haga-Brunnsvikens Vänner

Stadgar för Haga-Brunnsvikens Vänner
Beslutade 1989-05-11, reviderade vid årsmöte….

§ 1 Föreningens namn
Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner (organisationsnummer 815201–1634) är en ideell och
partipolitiskt obunden förening som bildades 1988. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är
•
•

•
•
•

Att verka för att bevara, vårda och utveckla Haga-Brunnsvikenområdets värdefulla kultur- och
naturmiljöer,
Att verka för att planering och beslut som berör Brunnsvikenområdet uppfyller intentionerna
för Kungliga Nationalstadsparken och att ge utrymme för att växter och djur kan spridas från
och till andra områden,
Att verka för att förbättra Brunnsvikens miljöstatus, minska påverkan från vägar och
bebyggelse, samt att höja rekreationsvärdet,
Att få fler att upptäcka och njuta av områdets kulturhistoriska och miljömässiga värden genom
arrangemang och aktiviteter, samt
att samverka med andra organisationer och aktörer.

§ 3 Medlemskap
Var och en, fysisk eller juridisk person, som vill verka för och stödja föreningens ändamål kan bli
medlem.
Medlem betalar årligen en medlemsavgift. Föreningen har medlemskap för enskilda, familjer (2 vuxna
bosatta på samma adress), studerande ungdomar upp till 25 år, företag och intresseorganisationer.
Avgiftsnivån beslutas av årsmöte.
Styrelsen kan fatta beslut att utesluta medlem som motverkar föreningens verksamhet. Medlem kan
begära att styrelsen och årsmötet omprövar beslutet.
Till hedersmedlem kan årsmötet, på styrelsens förslag, utse den som synnerligen främjat föreningens
ändamål. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
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§ 4 Arbetssätt
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Föreningen tecknas var för sig av de personer som styrelsen utser. Uppdraget tidsbegränsas och
beslutförs i protokoll vid konstituerande möte.

§ 5 Styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande organ, ansvarar för föreningens angelägenheter och förvaltar
föreningens medel.
Styrelsen utgörs av ordföranden och minst 5 ordinarie ledamöter samt minst 2 suppleanter. Styrelsen
kan adjungera ytterligare personer.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
kassör. Ordförande kallar till styrelsemöte. Styrelsen är beslutför då minst hälften av de röstberättigade
ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 6 Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två personer som väljs av årsmötet för en tid av ett år. Årsmötet
utser sammankallande.

§ 7 Revisor
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta
del av föreningens räkenskaper samt övriga handlingar. Två revisor och en revisorssuppleant väljs vid
årsmötet för en tid av ett år.

§ 8 Årsmöte
Årsmöte ska hållas inom fem månader efter räkenskapsårets utgång.
Kallelse ska sändas ut till samtliga medlemmar minst fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska lämna sin verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det gångna året till
revisorerna senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna ska avge berättelse över sin granskning till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Motioner ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionerna ska med styrelsens
yttrande liksom styrelsens egna förslag göras tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
årsmötet.
Valberedningen ska informera styrelsen om sitt förslag senast 2 veckor före årsmötet.
Varje medlem har en röst vid årsmöte och andra föreningsmöten. Rösträtten är personlig och får inte
utövas genom ombud. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordförande
utslagsröst – utom vid val då lotten avgör.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötet öppnas
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse
Redovisning av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fram till nästa årsmöte
Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår
Behandling av förslag från styrelsen
Behandling av inkomna motioner
Val av ordförande för föreningen på 1 år
Val av övriga – i tur avgående – ordinarie styrelseledamöter på 2 år
Val av minst 2 suppleanter på 1 år
Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år
Val av valberedning bestående av minst 2 personer på 1 år
Övriga frågor
Årsmötet avslutas

§ 9 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen. Om minst 30 medlemmar eller revisor begär det ska
styrelsen anordna ett extra föreningsmöte inom en månad från det begäran kom in till styrelsen.
Kallelse med uppgift om begärda ärenden ska sändas ut senast två veckor före mötet. Inga andra
ärenden får behandlas.

§ 10 Stadgeändring.
För beslut om ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två föreningsmöten, varav ett ska vara
ordinarie årsmöte. Det ska gå minst en månad mellan mötena och minst 2/3-delar av de röstberättigade
på mötena ska vara överens. Stadgeändring får dock inte ske på så sätt att den motsäger föreningens
ändamål.

§ 11 Upplösning av föreningen
För beslut om upplösning av föreningen fordras beslut vid två föreningsmöten, varav ett ska vara
ordinarie årsmöte. Det ska gå minst en månad mellan mötena och minst 2/3-delar av de röstberättigade
på mötena ska vara överens. Vid upplösning har medlem inte rätt till någon del av föreningens
tillgångar. Dessa ska tillfalla annan juridisk person vars uppgifter helt eller delvis sammanfaller med
föreningens. Föreningens handlingar ska arkiveras i Stockholms stadsarkiv.
(Denna paragraf får inte ändras)
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