
STADGAR för föreningen Årsta Havsbads Konst och Kulturförening 

 

§ 1 Säte 

  

Föreningen har sitt säte i Haninge kommun. 

 

§ 2 Ändamål  

 

Årsta Havsbads Konst och Kulturförening är en ideell förening som har till syfte 

att främja och utveckla konst och kultur i Årsta Havsbad och i övriga Haninge. 

 

Verksamheten bedrivs i Årsta Havsbad och Haninge genom att exempelvis 

- anordna evenemang, utställningar och liknande 

- anordna kurser, studiecirklar och dylikt 

- anordna studiebesök 

- anordna föredrag och dylikt 

- delta i kulturarrangemang i Haninge. 

 

Begreppet kultur tolkar vi brett och får anta sitt uttryck genom föreningens verksamhet. 

 

§ 3 Medlemmar 

 

Alla som är intresserade av föreningens syfte och verksamhet, samt följer föreningens stadgar, är 

välkomna som medlemmar. 

Juridiska personer kan bli stödmedlemmar. 

Medlemskap erhålls genom att medlemsavgiften erläggs. 

Medlem har en röst på föreningens medlemsmöten.  Stödmedlem har inte rösträtt.  

Den som motarbetar den verksamhet som föreningen bedriver kan uteslutas genom beslut av 

styrelsen. Utebliven betalning av medlemsavgift – efter två påminnelser – utgör också grund för 

upphört medlemskap. 

Den uteslutne medlemmen har rätt att få beslutet överprövat på föreningsmöte. 

 

§ 4 Medlemsavgift 

 

Avgiften fastställs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. 

 

§ 5 Räkenskapsår 

 

Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår är från 1 januari till 31 december.  

 

§ 6 Årsmötet 

 

Årsmöte ska hållas senast under juni månad. Kallelse ska ske senast tre veckor innan årsmötet och 

sker via e-brev samt anslås på föreningens hemsida och anslagstavlor i Årsta Havsbad. 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, förslag till budget och andra beslut från styrelsen ska 



läggas upp på hemsidan med tillgänglighet för medlemmar i samband med att kallelsen anslås. 

Handlingarna ska också finnas tillgängliga på mötet. 

 

Omröstningar sker öppet om inte sluten omröstning begärs av minst 2/3 av på mötet närvarande 

medlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet förutom vad gäller stadgeändringar och upplösning av 

föreningen. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 Motioner 

 

Senast två veckor innan årsmötet ska motion vara styrelsen tillhanda. 

 

§ 8 Ärenden som ska tas upp på årsmötet 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två justerare att justera jämte mötesordföranden. Vid behov ska justerarna fungera 

som rösträknare. 

3. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse 

6. Revisionsberättelse 

7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

9. Behandling av inkomna motioner 

10. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår inklusive fastställande av 

medlemsavgift och andra av styrelsen initierade ärenden som förutsätter beslut 

11. Val av styrelse 

12. Val av en revisor och en revisorssuppleant 

13. Val av valberedning 

14. Övriga frågor väckta vid mötet som ej föranleder beslut 

15. Avslutning 

 

§ 9 Extra föreningsmöte 

 

Föreningsmöte ska sammankallas om minst 2/3 av föreningens medlemmar begär det eller styrelsen 

finner ett sådant möte vara påkallat. Kallelse med angivande av ärenden att tas upp på mötet ska 

utsändas på samma sätt och inom samma tid som gäller för kallelse till årsmöte. 

 

§ 10 Styrelsen 

 

Föreningens fortlöpande verksamhet handhas av styrelsen. Styrelsen består av minst fem ledamöter. 

Ordförande utses av årsmötet. Samtliga ledamöter väljs omlott i tvåårsperioder. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.  

 

 

 



§ 11 Firmatecknare 

 

Firman tecknas av styrelsen eller av ordförande och kassör i förening. 

 

§ 12 Revision 

 

Styrelsens räkenskaper och protokoll samt övriga väsentliga handlingar ska överlämnas till revisorn 

senast två veckor före årsmötet. 

 

§ 13 Stadgeändring 

 

Ändring av föreningens stadgar kan ske på ordinarie årsmöte. För besluts giltighet krävs att minst 2/3 

av närvarande medlemmar är ense om beslutet. Fråga om stadgeändring ska tas upp som egen punkt 

på kallelsen. 

 

§ 14 Upplösning 

 

Upplösning beslutas av två på varandra följande föreningsmöten varav ett är årsmöte. För besluts 

giltighet krävs att mins 2/3 av närvarande medlemmar är ense om beslutet. Eventuella kvarvarande 

likvida medel eller andra tillgångar ska användas för ändamål som överensstämmer med föreningens 

ändamål enligt § 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgar antagna 2013-10-20 

Ändringar avseende §§ 5 och 6 beslutade vid årsmöte 2016-06-30 


