Stadgar för
Hargshamns Folkets Hus förening u.p.a.

§1 Firma
Föreningens firma är Hargshamns Folkets Hus förening u.p.a.

§2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att, genom inköp eller byggande av hus, bereda föreningens
medlemmar och på platsen befintliga organisationer och föreningar tillgång till lämpliga lokaler
för bibliotek och läsrum m.m.

§3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Hargshamn, Uppsala län.

§4 Medlemskap
Föreningen är medlem av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

§5 Insatser och avgifter
Fysisk medlem ska delta med minst en insats i föreningen. Juridisk person, (företag, organisation
eller förening) ska delta med minst 10 insatser i föreningen. Varje insats uppgår till 150 kronor.
Insatsen betalas genast vid teckningen.
Varje medlem är skyldig att erlägga årsavgift. Föreningsstämman fastställer med vilket belopp
årsavgift ska utgå. Inbetalas inte avgiften inom föreskriven tid, avförs medlemmen ur medlemsregistret och inbetalt andelsvärde återbetalas.

§6 Styrelse
Styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, med lägst en och högst fem suppleanter, som
inträder i tjänstgöring i den ordning de valts.
Ordförande och kassör väljs separat på två år, växelvis av föreningsstämman. Vid första föreningsstämman väljs därför ordförande på två år och kassör på ett år. Övriga ledamöter och suppleanter
väljs av föreningsstämman på ett år. Styrelsen får inrätta arbetsutskott.

§7 Konstituering
Förutom ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv.

§8 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarande antal överstiger hälften av hela antalet
styrelseledamöter.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika
röstetal den mening som biträds av ordföranden, dock att för giltigt beslut fordras enhällighet när
för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande.

Sida 1 av 3

§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, två i förening.

§10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§11 Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsen ska före februari månads utgång till revisorerna överlämna styrelsens årsredovisning,
som ska omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Handlingarna ska
finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan föreningsstämman.

§12 Revisorer
Föreningsstämman väljer årligen för tiden intill dess att ordinarie föreningsstämma hållits
påföljande år två ordinarie revisorer och en suppleant för dem.

§13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Extra föreningsstämma hålls,
då styrelsen finner skäl därtill, eller då revisorer eller minsten tiondel av samtliga röstberättigade
begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.
På ordinarie stämma ska förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om kallelse behörigen skett.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Val av styrelseordförande/kassör (växelvis vartannat år).
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av revisorer och suppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Övriga ärenden.
Eventuell vinst överförs i ny räkning.
På extra föreningsstämma ska utöver ärendet enligt punkt 1-4 ovan, endast förekomma de ärenden
för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

§ 14 Kallelse
Kallelse till föreningsstämman sker genom annons i minst en av i orten utkommande tidningar
senast två veckor och tidigast fyra veckor före föreningsstämma. Kallelse ska också annonseras
för föreningens hemsida. Extra föreningsstämma får inte fatta beslut i andra ärenden än de som
står i kallelsen.
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Skriftlig kallelse ska dock alltid avsändas till varje andelsägare vars postadress eller e-postadress
är känd för föreningen om:
1. Ordinarie föreningsstämma ska hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2. Föreningsstämma ska behandla fråga om
a) föreningens försättande i likvidation, eller
b) föreningens uppgående i en annan förening genom fusion,
c) annan fråga av för medlemmarna stor vikt.
Övriga meddelande från styrelsen ska kungöras på i samhället befintlig anslagstavla.

§15 Motioner
Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas vid ordinarie föreningsstämma, ska anmäla
ärendet skriftligen till styrelsen senast före februari månads utgång.

§16 Omröstning vid föreningsstämma
Andelsägare som är fysisk person och innehar en eller flera andelar, har vid föreningsstämman en
röst. Andelsägare som är juridisk person har vid föreningsstämman en röst vid ägande av 10
andelar, två röster vid 20 andelar och 3 röster vid 30 andelar, fyra röster vid 40 andelar och 5
röster vid 50 andelar. Fem röster är alltså det maximala antalet röster en juridisk person har vid
föreningsstämman. Dock finns det inget hinder att inneha obegränsat antal andelar. Varje utsett
ombud har aldrig mer än en röst. Omröstning sker öppet om inte närvarande röstberättigade
påfordrar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den
mening som omfattas av ordföranden vid föreningsstämman.

§ 17 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kräver att samtliga röstberättigade ombud vid föreningsstämman enas
därom eller att beslutet fattas på två varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara
ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på varje föreningsstämma biträds av minst två
tredjedelar av de i omröstningen deltagande berättigade.

§18 Föreningens upplösning
Giltigt beslut om upplösning av föreningen kräver att tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade
ombud enas därom på ordinarie föreningsstämma, eller att beslutet fattas på två på varandra
följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på
föreningsstämmorna biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande
röstberättigade. Den föreningsstämma som hålls sist, får inte genomföras tidigare än tre månader
efter den första föreningsstämman.
Vid föreningens upplösning ska, sedan verksamheten och skulderna betalts, insatserna återbetalas.
Om överskott därefter föreligger, ska detta förvaltas av föreningens riksorganisation till dess en ny
förening med likartat ändamål bildas. Protokoll och andra arkivalier bör överlämnas till
Folkrörelsearkivet.
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