Stadgar:
§l
Föreningens namn är Mötesplats Hemmestorp.
,§ 2
Föreningen vänder sig till ägare och brukare i Hemmestorps Fure- Boke - Björke - EkeHemmestorps by - Södergård och har till ändamål att förvalta föreningsstugan. anordna
fritidsaktiviteter, samt verka för att samla medlemmarnas intresse och åsikter i frågor rörande
utvecklingen inom upptagningsområdet.

§3

Årsavgiften bestäms av årsmötet och gäller från den 1 juli till den 30 juni nästkommande ar.
§4
Medlemskap i föreningen kan vinnas av var och en som äger eller brukar fastighet inom
föreningens verksamhetsområde. Ansökan om inträde görs till styrelsen. Person utanför
Hemmestorpsområdet kan bli stödmedlem, dock äger sådan medlem ingen rösträtt.
§5
Medlem som inte i föreskriven ordning inbetalt fastställda avgifter, äger ej rätt att deltaga i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
§6
Avlider medlem, äger efterlevande som övertar fastigheten rätt, att utan ny avgift bli medlem i
föreningen.
§7

Årsmötet äger rätt att utesluta medlem som inte uppfyller sina förpliktelser till föreningen eller som
handlar på ett sätt som strider emot eller skadar föreningens intresse. Utesluten medlem, som inte
nöjer sig med styrelsens beslut, har rätt att hänskjuta frågan till föreningsstämman för avgörande, på
sätt i § 15 sägs.
§8
Styrelsen består av ordförande jämte minst 4 ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden och
samtliga styrelsemedlemmar väljs för en tid av 2 år och suppleanterna på lår. Av
styrelsemedlemmarna avgår första året tre och andra året två, dock så att ordföranden och kassören
går växelvis. Avgår styrelseledamot före valperiodens utgång, väljs vid nästa ordinarie eller extra
medlemsmöte en ny ledamot för återstående del av den valperiod, för vilken den avgående varit
utsedd. Det bör eftersträvas att styrelseledamöterna representerar olika delar av upptagningsområdet.
§9
Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen utser årligen inom sig: vice ordförande kassör och
sekreterare.
§ 10
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.
§11
Föreningens räkenskaper följer kalenderåret och skall överlämnas till revisorerna senast den 15
mars. Protokoll och andra handlingar som styrker styrelsens beslut för det gångna verksamhetsåret
skall också redovisas vid revisionen. Revisorerna skall senast 3 veckor innan föreningens årsmöte
överlämna revisionsberättelsen till styrelsen. Undertecknad verksamhets och revisionsberättelse
skall medfölja årsmöteskallelsen
§12
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen på årsmötet
två revisorer för en tid av ett år.
§13
Föreningens ordinarie årsmöte hålls under 15 maj - i 5 juni. Extra sammanträde hålls då styrelsen
eller revisorerna finner omständigheterna därtill föranledda, eller då minst en tredjedel av
föreningens medlemmar därom hos styrelsen gör skriftlig motiverad anhållan.
§ 14
Kallelse till årsmötet och eventuella extra möten sker med brev. Kallelsen skall vara medlemmarna
till handa senast två veckor innan mötet. Vid kallelse till sammanträde skall anges vilka ärenden
som skall behandlas.

§ 15
Föreningsmedlem som önskar att visst ärende skall behandlas på årsmötet måste skriftligen anmäla
detta till styrelsen senast den 15 april.
§ 16
Å sammanträdet äger varje medlem en röst (dvs en rösträtt! fastighet/familj Rösträtt får utövas
genom fullmakt).
§ 17
Förhandlingarna vid föreningsstämman leds aven därtill för dagen utsedd ordförande. Såsom
föreningsstämmans beslut, med undantag som i § 22 sägs, gäller den mening, för vilken de flesta
rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga frågor gäller den
mening, som ordföranden biträder, även sådana frågor kan avgöras genom lottning. Omröstning
sker öppet, såvida icke sluten omröstning av någon medlem begärs.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden till behandling förekomma.
l Val av ordförande att leda sammanträdets förhandlingar.
2
Val av två justeringsmän.
3
Föredragning av röstlängden.
4
Fråga om sammanträdet behörigen utlysts.
5
Uppläsning av föregående årsmötes protokoll.
6
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.
7
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
8
Beslut om användning av förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust.
9
Beslut. om nästkommande årsavgift.
10.
Val av ordförande för följande två år.
11.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12.
Val av revisorer.
13.
Tillsättande av valberedning.
14.
Behandling av eventuellt till sammanträdet hänskjutria frågor.
15.
Val av kommittéer,
16
Avslutning.

§ 19
Har medlem klagomål att framställa, skal! detta göras skriftligen till Styrelsen som äger skyldighet
undersöka saken och skriftligen meddela sitt beslut.
§ 20
Föreningens upplösning kan äga rum, såvida beslut därom fattas, med tre fjärdedelar av de angivna
rösterna vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie. Upplöses
föreningen skall dess tillgångar användas till något allmännyttigt eller välgörande ändamål inom
föreningens verksamhetsområde, på sätt, som föreningsstämman beslutar. Dylikt beslut fattas med
två tredjedels-majoritet av de närvarande röstberättigade i två på varandra följande sammanträde.
§ 21
Tvister angående föreningsangelägenheter mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller
föreningsmedlem får icke dragas inför domstol, utan skall avgöras av skiljemän enligt lag.
§22
Ändring av dessa stadgar ska kunna ske, därest beslut fattas på två på varandra följande
medlemsmöten och med två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna.

