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Stadgar för Föreningen Gunnsjöbadet
Ändamål
Föreningens syfte är att driva och underhålla fastigheten Underskog 1:46 vid Gunnsjön för att
den skall kunna nyttjas som badplats av föreningens medlemmar och allmänheten.

Medlemskap
Medlem är varje person som erlägger de årsavgifter som fastställts vid årsmöte.
Medlem anses ha utträtt ur föreningen om han/hon ej betalat fastställda årsavgifter trots en
påminnelse.
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala fastställda avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas
av styrelsen. Inbetalda årsavgifter återbetalas ej.

Medlem
1. har rätt att delta i möten och andra sammankomster som rör föreningens verksamhet.
2. har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
3. skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ
inom föreningen.
4. har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens
framskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
1. fastställa styrelseledamöters arbetsuppgifter
2. tillse att för föreningen bindande regler iakttas
3. verkställa av årsmötet fattade beslut
4. planera, leda föreningens verksamhet, förvalta föreningens medel samt förbereda årsmötet
Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter.
Ordförande väljs på ett år, och två övriga styrelseledamöter väljs på två år. Val sker växelvis,
så att mandattiden för två ledamöter löper ut ena året, och för två ledamöter löper ut följande
år.
Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen må bemyndiga
särskild befattningshavare att teckna föreningens firma.

Revisorer
Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse två revisorer.
Revisorerna väljs på ett år.

Valberedning
Valberedningen består av två ledamöter, vilka väljs av årsmötet intill nästa årsmöte. En
ledamot utses till sammankallande för valberedningsgruppen.
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Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden januari - december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av,
närhelst de så begär samt, när det gäller revision av förvaltningen för det senaste
räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

Möten
Årsmötet skall förläggas till någon tidpunkt under perioden april-maj.
Kallelse till årsmöte skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar senast 14 dagar före
mötesdag.
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på
mötet. Motion till årsmötet skall vara föreningens ordförande tillhanda en vecka före
årsmötet.
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Föredragning av styrelseberättelse och ekonomisk rapport.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Inkomst- och utgiftsstat, budget samt fastställande av avgift för kommande räkenskapsår.
10. Till styrelsen inkomna motioner.
11. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.
12. Mötets avslutning.

Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande årsmöten.

Upplösning
Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten. Upplösning skall ske
inom ramen för gällande avtal med kommunen. Eventuell behållning vid upplösning av
föreningen tillfaller annan föreningsverksamhet inom Bergshamra.
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