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Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland
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§ 1 Ändamål och s yfte
Föreningens ändamål och syfte är att tillvarataga medlemmarnas intressen och på alla sätt
verka för utveckling av Karlholmsbruk och Västlands socken.
- Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.
- Att vara en paraplyorganisation för medlemmarna och vara en sammanhållande länk för alla
inom bygden.
- Att stimulera/stödja tradionella arrangemang inom bygden
- Att stimulera/stödja utveckling av bygden, gärna i projektform

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Karlholmsbruk, där årsmötet och verksamhet ska vara förlagda och
som regel styrelsens sammanträden äga rum

§ 3 Me dle mskap
Som medlemmar kan antas, föreningar/organisationer och enskilda personer, oavsett
bostadsort. Medlemskap beviljas normalt vid inbetald medlemsavgift.
Styrelsen har rätt att vägra medlemskap, om goda skäl till det föreligger
Medlem som inte följer givna stadgar eller på annat sätt skadar föreningen, kan likaså
uteslutas.
Årsavgift för medlemskap beslutas av årsmötet.

§ 4 Ve rksamhets år
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december

§ 5 Sammanträde n
Föreningens sammanträden, dag och lokal bestäms av styrelsen.

§ 6 Års möte
Årsmöte hålls senast i mars månad varje år och ska utlysas senast två veckor före årsmötet.
Motioner och ärenden till årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet.

§ 7 Re visio n
Styrelsen ska hålla revisionshandlingar tillgängliga minst 14 dagar före årsmötet.
Revisionshandlingar och revisionsberättelse ska återlämnas i god tid före årsmötet.

§ 8 St yrelse
Styrelsen består av 5 personer.
Alla ledamöter väljs på 2 år, 3 av ledamöterna ska väljas år 1 och 2 st år 2.
Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och 2 övriga ledamöter
2 ersättare på 1 år
2 revisorer på 2 år, en ska väljas år 1 och en år 2.
1 revisorssuppleant på 1 år
Valberedningen består av 2 ledamöter som väljs på 2 år, en ska väljas år 1 och en år 2, varav en
är sammankallande.
Styrelsen utser firmatecknare

§ 9 Vid o rdinarie års möte s ka följande ärenden be handl as
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. val av justerare tillika rösträknare vid behov
5. Styrelsen verksamhetsberättelse
6. Bokslut
7. Godkännande av resultat och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens arvoden och enskilda utlägg
11. Motioner till årsmötet
12. Val av styrelse 2 år
År 1

År 2

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Övriga funktionärer
2 Ersättare
2 revisorer på 2 år (en revisor per år väljs)
1 revisorssuppleant på 1 år
Valberedning
2 ledamöter på 2 år (en ledamot per år väljs), samt utse sammankallande
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

§ 10 Röstning
Varje medlem äger en röst.

§ 11 Va l be re dning
Valberedningen sammankallande ska överlämna kandidatlista i god tid före årsmötet.
Ledamot av styrelse eller revisor, kan inte ingå i valberedningen.

§ 12 St adge ändring
För ändring i föreningens stadgar fordras ett enhälligt majoritetsbeslut på årsmötet, eller 2/3
majoritetsbeslut på två av varandra följande medlemsmöten.

§ 13 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltig, fattas på två av varandra följande
årsmöten, med minst 2/3 majoritet bland de röstberättigade.

