Stadgar för Edshultshalls Samhällsförening u.p.a.
(Förslag till 2019 års årsmöten.)
1. Samhällsföreningen har sitt säte i Edshultshall.
2. Som medlem i Samhällsföreningen ingår alla samhällets fastigheter. Detta område sträcker sig från
Barrevik 1:34 (Stensholms idag) i söder till Barrevik 1:38 (Lådfabriken idag) i norr. Dessa
fastighetsägare har att årligen erlägga till Samhällsföreningen beslutade avgifter. Varje fastighet har
på årsmöte en röst.
3. Samhällsföreningens ändamål är att enligt godkänd budget och verksamhetsplan vidta åtgärder som
främjar samhällets utveckling och trevnad samt att föra samhällets talan utåt.
4. Samhällsföreningen har också två underavdelningar. Dessa är Bastusektionen och Eventsektionen
vars verksamhet styrs av var sitt arbetsutskott. Dessa båda sektioner kan också ha medlemmar från
Sollid och Barrevik.
5. Samhällsföreningen, Bastusektionen och Eventsektionen har separata ekonomiska redovisningar
vilka årsvis rapporteras till styrelsen för sammanställning inför årsmöte. Sektionernas arbetsutskott
kallar till egna årsmöten företrädesvis på sommaren. Samhällsföreningens och tillika sektionernas
räkenskapsår är lika med kalenderår.
6. Samhällsföreningens styrelse utser på sitt konstituerande sammanträde respektive ordförande i
sektionernas arbetsutskott.
7. Samhällsföreningen håller ordinarie årsmöte under Kristihimmelsfärdshelgen eller senast den 31 juli.
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen därtill finner anledning eller när minst en tiondel av
samtliga medlemmar för uppgivet ändamål därom skriftligen anhåller hos styrelsen.
8. Förslag, som enskild medlem önskar bli behandlat på föreningsmöte, skall minst 4 veckor före mötet
vara skriftligt överlämnat till styrelsen. Dessa frågor skall anges i kallelsen till mötet. Kallelse skall ske
senast 3 veckor i förväg genom anslag på lämpliga platser samt på de lokala föreningarnas hemsida;
www.edshultshall.nu.
9. Samhällsföreningens styrelse utgörs av lägst 6 och högst 8 ledamöter. Ordförande väljs för en tid av
1 år. Övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år varav hälften väljs vartannat år. Styrelsen håller
därefter konstituerande möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst.
10. Årsmötet väljer en valberedning med 2 ledamöter att arbeta intill tiden för nästa årsmöte med
förslag till styrelseledamöter, valberedningsledamöter samt revisorer. Valberedningen bör vid behov
deltaga på styrelsemöten för att förstå behoven där.

11. Årsmötet ska välja två revisorer samt 1 suppleant för tiden intill nästa årsmöte. Revisorerna
företräder hela Samhällsföreningen inklusive sektionerna och är ansvariga inför årsmötet. Deras
huvudsakliga uppgift är att granska styrelsens och sektionernas arbete vad gäller ekonomi,
verksamhet och övriga förehavanden.
12. Föreningens och sektionernas firma tecknas av ordförande och kassör i samhällsföreningen..
13. Styrelsen och sektionernas arbetsutskott är skyldiga att föra noggranna räkenskaper vilka avslutas
vid varje årsskifte. Minst en månad före ordinarie årsmöte i samhällsföreningen har styrelsen att till
föreningens revisorer överlämna en av styrelsens ledamöter underskriven förvaltningsberättelse.
Revisorerna ska minst 2 veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
14. På ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas:
i) Mötets öppnande.
ii) Val av ordförande för mötet.
iii) Val av sekreterare för mötet och utseende av två protokolljusterare.
iv) Prövning av behörig kallelse till mötet?
v) Fastställande av röstlängd.
vi) Godkännande av dagordningen.
vii) Styrelsens förvaltningsberättelse. Denna inkluderar även sektionernas verksamhet.
viii) Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
ix) Val av ordförande på 1 år.
x) Val av styrelseledamöter på 2 år.
xi) Val av revisorer för tiden intill nästa årsmöte.
xii) Val av 2 ledamöter till valberedningen på 1 år.
xiii) Beslut om arvode till styrelse och valberedning.
xiv) Verksamhetsplan för det kommande året.
xv) Budget och utdebitering för det kommande året.
xvi) Övriga ärenden som särskilt angivits i kallelsen till årsmötet.
xvii) Övriga ärenden
xviii) Mötets avslutande.

Dessa stadgar är förslag till årsmötet den 1 juni 2019.

Antagna på ordinarie årsmöte den _______________________________
Antagna på extra årsmöte den ______________________________________

Styrelsen den _______________________________________________

Justeras _______________________________

