
Stadgar för föreningen
Stadgar är som regler

Här skriver ni föreningens namn

§1 Föreningens namn:

Även här skriver ni föreningens namn
§2 Föreningens säte: Säte betyder plats 

§3 Föreningens form:
Föreningen är en ideell förening och är ansluten till Fritidsförbundet
Ideell betyder att föreningens syfte ex. inte är att "tjäna pengar". 

§4 Syfte
Föreningens syfte är att: 
Syfte är vad föreningen
förväntas att göra
ex. aktiviteter osv

§5 Oberoende
Föreningen är religöst och partipolitiskt oberoende. 
Verksamheten i föreningen står för alla människors lika värde

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Medlemsavgiften är kr/år

(kan vara 0kr)

Varje medlem i föreningen har EN röst på årsmötet .
Alla medlemmar är medvetna om att medlemskapet i föreningen är frivilligt. 
och kan avslutas när man önskar. 
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan stängas av. Avstängd 
medlem måste diskuteras på kommande årsmöte. Antingen så upphävs
avstängningen eller så utesluts medlemmen
Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängningen och uteslutning. 



§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemsförteckning, bidragsansökningar, 
medelemsvärvning, beslut som tar på årsmötet och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare 
och övriga ledarmöter.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. 
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i 
föreningen. 
Vid upplösning av föreningen så tar
ansvar föratt eventuella tillgångar går till

(organisation som ska erhålla tillgångarna)

§9 Revisorer Namn på ansvarig valberedning 
För granskning av föreningen räkneskaper och förvaltning väljs på årsmötet
en eller två revisorer. Valbar är person som inte  sitter i styrelsen. 
Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen. 

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer kan årsmötet välja en eller flera valberedare. 
Valbar är medlemmar i föreningen 

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den varje år. 

Styrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse till årsmötet skall föreningens
medlemmar få minst två veckor i förväg. 

Stadgarna är antagna 

Datum Plats


