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STADGAR
För den ideella föreningen

Arena Bjuröklubb
Med hemort i Skellefteå kommun
Bildad den 4 november år 2001.
Stadgarna senast reviderade vid årsmöte den 15 mars 2011
Mål och uppgift för föreningen
§1
Föreningen ska verka för utveckling av Bjuröklubb som besöksmål samt
tillskapandet av mötesplats.
§2
Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som
medlemmar.
Medlem kan den bli som vill verka i enlighet med föreningens målsättning och
stadgar. Nya föreningsmedlemmar upptas i samband med att medlemsavgiften
erläggs. Medlem som önskar utträda ska meddela detta till styrelsen.
§3
Medlemsavgiften fastställs vid föreningens årsmöte.
§4
Verksamhetsåret för föreningen följer kalenderåret, d v s 1 jan t o m 31 dec.
§5
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
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§6
Föreningens årsmöte sker senast juni månads utgång. Medlemmarna kallas
senast två veckor före årsmötet. Medlem i föreningen har rösträtt samt yttrandeoch förslagsrätt på årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.
Styrelsen beslutar om kallelser till föreningsmöten.
§7
Årsmötet beslutar i enlighet med majoritetsbeslut, absolut majoritet i alla frågor
utom val och stadgeändringar. Vid val gäller relativ majoritet. Eventuella
stadgeändringar beslutas med två tredjedelars majoritet vid ett årsmöte.
Årsmötet sker med öppna omröstningar om ej annat begärs.
§8
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§9
på årsmötet ska följande behandlas;
1
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mötets utlysande
verksamhetsberättelsen
revisionsberättelsen
ansvarsfrihet
val av ordförande, två år
val av övriga styrelseledamöter, två år
val av styrelse suppleant 1 år
val av revisorer, ett år, två ordinarier och en suppleant
val av valberedning, ett år, två personer
motioner
övriga frågor
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§ 10
Styrelsen
Styrelsen består förutom av ordförande av fyra ordinarie ledamöter och samt
minst en suppleant.
Styrelsen utser själv kassör, sekreterare samt två firmatecknare.
Styrelsen äger rätt att teckna Checkkredit på högst 50.000 Skr.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter kallats och fler än
hälften är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Röstning får ej ske via ombud.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller vissa grupper av
ärenden till kommitté eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd
av bemyndigande enligt föregående mening skall fortlöpande underrätta
styrelsen.
§ 11
Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
§ 12
Valberedningen
Valberedningen består av två ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen skall förbereda valen vid årsmötet.
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§ 13
Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om revisor så begär det.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.
§ 14
Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande årsmöten med
beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I händelse av att föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överföras till en
eller flera föreningar i Lövångers församling, Skellefteå kommun, som bedriver
verksamhet i syfte att skapa mötesplatser för människor.
Föreningens samtliga handlingar skall efter upplösning överföras till
folkrörelsearkivet.

