Stadgar för Ängsholmens friluftsförening
§ 1. Förenings ändamål
Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och föra deras talan.
Att verka för ett gott och kamratligt förhållande mellan medlemmarna.
Att utöva fritidsverksamhet för medlemmarna.

§ 2. Medlemsskap
Medlem kan endast den bli som hyr eller äger tomt inom området (Ängsholmens
fritidsområde) för stuga.
Medlemskap förbinder att ställa sig dessa stadgar till efterrättelse.

§ 3. Avgift
Årsmötet bestämmer årsavgiften.

§ 4. Styrelse
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Styrelsen väljs för en tid av två år och avgå med två ledamöter det ena året och tre därpå
följande år.
Årsmötet väljer ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Suppleanter väljs för ett
år.

§ 5. Ordförandens plikt
Ordförande har att så snart minst två styrelseledamöter så påfordrar sammankalla styrelsen
för förhandling.
Styrelsen åligger att tillse att stadgarna efterlevs.

§ 6. Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder till ordinarie möte på kallelse av ordförande.
Extra sammanträde hålls när så påfordras.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre medlemmar är närvarande och eniga om beslut.

§ 7. Revision
Att granska föreningens räkenskaper väljs vid årsmötet två revisorer på ett år. Revisorerna
ska till årsmötet avge revisionsberättelse.

§ 8. Verksamhetsår
Verksamhetsåret ska omfatta tiden 1 maj till 30 april.

§ 9. Föreningssammanträden
Årsmötet hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer, under perioden juni-augusti.
Kallelsen till årsmötet sker genom anslag på föreningens anslagstavlor minst 14 dagar innan
mötets hållande.
Vid årsmötet gäller följande dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsmötets öppnade
Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
Val av två justeringsmän.
Styrelsens verksamhetsberättelse ör det gångna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Bestämmande av arvode åt styrelsen, revisorer och nöjeskommitté.
a) Val av ordförande för föreningen på två år.
b) Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år.
c) Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
d) Val av två revisorer på ett år.
e) Val av två revisorssuppleanter på ett år.
9. Val av nöjeskommitté för ett år.
10. Val av två ledamöter i valberedning för ett år.
11. Nya frågor.
12. Årsmötets avslutning.

Extra sammanträde hålls då styrelsen eller revisorerna finner omständigheterna därtill
föranledda, eller då minst 1/6 av förenings medlemmar därom skriftligen begär.
Alla frågor avgörs medelst enkel majoritet.

§ 10. Medlemmarnas skyldigheter
Medlem är skyldig att iaktta ett städat uppträdande och ej störa god ordning inom
friluftsområdet.

§ 11. Allmänt arbete
Medlem bör deltaga i arbeten, som av möte eller styrelse föreslagits, för att ordna
friluftsområdet till medlemmarnas trevnad.

§ 12. Ordningsföreskrifter
Klagomål och önskemål ska skriftligen till styrelsen framföras, som är skyldig att snarast
företa en undersökning samt meddela vederbörande resultatet.
Vid upplösning av föreningen skall, sedan alla förbindelser är fullgjorda, föreningens
tillgångar överlämnas till välgörande ändamål.
Uppstår tvister om dessa stadgar må denna ej dragas inför domstol, utan skall avgöras av
opartisk skiljenämnd.
Förestående stadgar har antagits av Ängsholmens friluftsförening vid möte den 30 juli 1941,
samt ändrats den 16 augusti 1970, den 9 augusti 1992 och den 17 juni 2018.
Styrelsen

