C/o Gnesta, är en partipolitiskt obunden ideell förening som företräder den geografiska platsen
Gnesta och jobbar för utveckling inom olika områden. Vi samarbetar med näringsliv, föreningar,
studieförbund och Gnesta kommun.
4 mars 2014
Stadgar för c/o Gnesta, Ideell Förening
§1. Föreningens namn
Föreningens namn är c/o Gnesta
§2. Föreningens ändamål
Föreningen, som är partipolitiskt obunden, har till ändamål att
• Utveckla och driva projekt som syftar till att stärka invånarnas stolthet för den geografiska
platsen Gnesta
• Främja samverkan mellan olika organisationer i Gnesta.
• All verksamhet som föreningen ska driva ska aktivt främja platsen Gnestas attraktionskraft.
§3. Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av privatperson, företag, förening eller organisation som ställer upp på
föreningens ändamål.
Medlem blir den som har betalat medlemsavgift. Medlem har en röst på årsstämman.
§4. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek avgörs av årsstämman.
§5. Styrelse och förvaltning
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter. Förslag till ordförande, övriga
styrelseledamöter och suppleanter skall av respektive medlem lämnas till en valberedning som
årsstämman har utsett. Ledamöterna utses för två år med möjlighet till förlängning. Ordföranden
utses för ett år med möjlighet till förlängning. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsen har mandat att vid behov under löpande verksamhetsår utöka
eller göra fyllnadsval till styrelsen med max 2 personer.
§6. Övriga funktionärer
Styrelsen väljer inom eller utom sig övriga arbetsgrupper de finner nödvändiga.
§7. Säte
Styrelsen har sitt säte i Gnesta, Gnesta kommun, Södermanland.
§8. Firmateckning
Föreningen tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.
§9. Sammanträden
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålles när så erfordras och kallar härtill skriftligt eller
muntligt. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när fråga avser större beslutsärende.
Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst två
ledamöter begärt detta.

§10. Beslutsmässighet
När icke enligt dessa stadgar annat föreskriver är styrelsen beslutsför med minst fyra ledamöter
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när ej annat förskrives i stadgarna. Ordförande har
utslagsröst vid lika röstetal.
§11. Protokoll
Vid föreningens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den
eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och
förvaras på betryggande sätt.
§12. Egendomsförvaltning
Styrelsen skall tillse att dess egendom är förvarad och försäkrad på ett fullt betryggande sätt och
att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.
§13. Vinstdisposition
I föreningen uppkommande vinst efter skatt skall i sin helhet disponeras för främjande av
föreningens ändamål.
§14. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. För föreningen skall föras erforderliga
räkenskaper.
§15. Revision
Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper
överlämnas till föreningens revisorer, vilka inom en månad skall avge revisionsberättelse med
angivande huruvida styrelsen förvaltat föreningen i enlighet med stadgarna och i övrigt enligt
gällande lagstiftning. Revisorerna utses av årsstämman för en tid av ett år.
§16. Årsstämma
Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas å stämma som
årligen skall avhållas senast den 31 maj. För behandling av visst ärende skall extra stämma hållas,
när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så finner erforderligt. Skriftlig kallelse till
stämma skall avsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före årsstämma eller extra
stämma.
§17. Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
Upprättande av röstlängd
2.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3.
Fastställande av dagordning
4.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5.
Val av två justeringsmän
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för senaste
verksamhetsåret
7.
Revisorernas berättelse
8.
Fastställande av resultat- och balansräkning
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant
12. Fastställande av årsavgift.
13. Val av valberedning.

14.
15.
16.

Information om verksamhet och budget för kommande verksamhetsår.
Fråga om stadgeändring
På årsmötet väckta frågor. (Under denna punkt kan ej beslut fattas.)

§18. Utträde
Medlem äger rätt att utträda ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår, under vilket
anmälan om utträde skett. Beslut om utträde fattas av styrelsen. Medlem som beviljats utträde
äger ej rätt att ställa några ekonomiska anspråk på föreningen. Medlem som bryter mot stadgarna
eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning ska meddelas skriftligt. Utesluten medlem
kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet. Begäran om att få uteslutningen prövad av
årsmötet anmäls till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning sänts till
medlemmen.
§19. Uteslutning
Medlem som ej uppfyller kraven om medlemskap enligt §2 kan av styrelsen uteslutas. Uteslutning
sker med omedelbar verkan efter fattat beslut. Medlem som uteslutits äger ej rätt att ställa några
ekonomiska anspråk på föreningen.
§20. Stadgeändring och upplösning
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs ett enhälligt
beslut fattat på årsstämma eller extra stämma. Om enhälligt beslut ej kan träffas kan två stämmor
fatta beslut med 2/3 majoritet.
§21. Disposition av egendom
Stämma, som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om dispositionen av dess egendom.
Om fullständig enighet ej kan uppnås beträffande dispositionen skall egendomen delas lika
mellan medlemmarna.

