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STADGAR 

FÖR 
FÖRENINGEN TOMTARNA 

SKATAN 

862 96 NJURUNDA 

 
 
§ 1 UPPGIFT 

Föreningen Tomtarna har till ändamål: 

Att ideellt verka för byns bevarande miljömässigt och kulturellt, i samverkan med 

intilliggande byar. 

Att främja kontakten mellan invånarna och verka för olika ungdomsaktiviteter. 

Att bevara och underhålla föreningens dansbana och övriga egendomar. 

 

§ 2 STYRELSEN 

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, tillika föreningsordförande och 

minst 4 ledamöter och minst 2 suppleanter. 

Alla valda ledamöter och suppleanter skall respektera att de är förtroendevalda av 

medlemmarna för att i första hand tillgodose medlemmarna och föreningens intressen. 

 

Ordförande väljs för ett (1) år, styrelseledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie 

årsmöte för en tid av två år (2), dock så att inte mer än halva styrelsen samt halva 

antalet suppleanter kan avgå samtidigt. 

 

Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande och ense om 

beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som innehas av ordförande. 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av justerare, 

sekreteraren samt mötesordförande, finns avvikande meningar skall detta antecknas i 

protokollet. 

 

§ 3 STYRELSEN SAMT FUNKTIONÄRERNA ÄR SKYLDIGA: 

Att sköta föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar samt gemensamt 

ansvara för att vid årsmötet avgiva förvaltningsredogörelse för det året som gått. 

Att bereda de ärenden som skall behandlas vid årsmötet samt verkställa årsmötets 

beslut. 

 

Ordföranden eller vice ordförande är skyldiga att leda förhandlingar och föra föreningens 

talan, att sammankalla styrelsen då viktiga angelägenheter påfodrar och i övrigt 

övervaka föreningens intressen och verksamhet. 

 

Sekreteraren är skyldig att vid föreningens sammanträden föra protokoll, att biträda 

ordföranden vid expedition av skrivelser och andra handlingar och att i samråd med 

ordförande, enligt styrelsebeslut, utfärda kallelse till sammanträden och årsmöte samt 

att vårda och förvara föreningens arkiv. 

 

Kassaförvaltaren är skyldig, att enligt stadgarnas bestämmelser ha hand om föreningens 

medel, ombesörja inkassering av medlemsavgifter och utbetalningar, att föra noggrann 

kassabok och inventarium samt tillse att befintliga medel insätts i bank. 

 

Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år. 
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§ 4 REVISORER 

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper utses vid ordinarie årsmöte, 

för en tid av ett år, två revisorer. Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte 

till och med följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. 

 

Räkenskaperna skall före den 1 februari vara avslutade och överlämnade till revisorerna, 

vilka skall senast fjorton (14) dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen till 

styrelsen. 

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll samt övriga av föreningens handlingar. 

 

§ 5 AVGIFTER, FÖRENINGENS TILLGÅNGAR. 

Årsavgiften fastställs vid årsmötet.  

 

Medlemsavgifter och föreningens övriga tillgångar får icke användas för ändamål, som är 

för föreningens verksamhet främmande. 

 

Vid medlems avgång ur föreningen äger han eller hans rättsinnehavare icke rätt att få ut 

någon del av föreningens tillgångar. 

 

Om medlem har donerat något föremål till föreningen så tillhör detta föreningen och kan 

inte återtas. 

 
§ 6 MEDLEMSKAP. 

Den som önskar vinna inträde i föreningen, skall förbinda sig att efterleva dessa stadgar. 

 
§ 7 UTESLUTNING. 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att 

betala medlemsavgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller 

uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
 
§ 8 HEDERSMEDLEM. 

Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på 

ett utomordentligt sätt främjat föreningen syften. 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter. 
 

§ 9 ÅRSMÖTE. 

Årsmötet skall fastställa medlemsavgiften. 

Kallelse till årsmöte skall ske genom affischering senast 2 veckor före. Beslut i fråga av 

större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om frågan 

inte finns med på dagordningen eller i kallelsen till årsmötet. 

 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hållas årligen före maj 

månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret. 
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8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgift. 

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år. 

13. Val av revisorer samt suppleanter. 

14. Val av Fastighetskommitté. 

15. Val av Festkommitté 

16. Val av Ungdomsrepresentanter. 

17. Val av Valberedning. 

18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

19. Årsmötet avslutas. 

20. Övriga frågor. 

 

Extra årsmöte hålls, då styrelsen eller revisorer finner omständigheterna de påfordra 

eller minst 1/5 av de aktiva medlemmarna för uppgift ändamål skriftligen begär att 

sådant möte skall hållas. Kallelse till extra möte skall ske minst 7 dagar före dess 

hållande. 

 

Vid extra årsmöte skall endast dem eller den frågan som motiverar mötet behandlas. 

 

§ 10 MOTIONER 

Motion till årsmötet skall vara inlämnad senast 3 veckor innan årsmötet. 
 

§ 11 BESLUT VID ÅRSMÖTE. 

Alla beslut sker med öppen omröstning, såvida icke sluten omröstning av någon begärs. 

Röstning får inte ske med fullmakt. 

 

Alla frågor avgörs med enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika 

röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning och vid val, då lottning 

skall ske. 

 

Styrelsen får icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 

fattas om den inte finns med på föredragningslistan i kallelsen till mötet. 
 

§ 12 STADGEÄNDRINGAR. 

Beslut om ändring av stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte och förutsätter för 

sin giltighet dels att i kallelsen till mötet angivits att frågan om stadgeändring kommer 

att upptagas till behandling vid mötet, dels att beslut biträtts av minst två tredjedelar av 

de i omröstningen deltagande. Förslag till stadgeändringar får ges av såväl medlem som 

styrelsen. 

 
§ 13 FESTKOMMITTÉ 

En festkommitté bestående av 3 personer, varav en sammankallande, väljs vid årsmötet. 

 

§ 14 FASTIGHETSKOMMITTÉ 

En Fastighetskommitté bestående av 3 personer, varav en sammankallande, väljs av 

årsmötet. 

 
§ 15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING. 

Föreningen kan upplösas endast av två på varandra följande årsmöten med 9/10 

majoritet för beslutet. 

 


