
STADGAR FÖR ÅMBERGSSKOLANS ALLAKTIVITETSHUS 

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn är Åmbergsskolans Allaktivitetshus.  

 

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att 

skapa förutsättningar för medlemmars aktiviteter, gränsöverskridande 

gemenskap, bryta isolering och öka fysiska aktiviteter.  

 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE 

Föreningen har sitt säte i Sunne kommun, Värmlands län. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Till medlem kan antas föreningar och deras medlemmar verksamma inom 

Sunne kommun. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. 

 

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHET 

Varje medlem är skyldig att betala en av årsmötet fastställd medlemsinsats och 

medlemsavgift samt även i övrig följa föreningens stadgar och beslut. 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar före-

ningen eller motarbetar dess intressen eller ändmål kan av styrelsen uteslutas 

ur föreningen. 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som 

inte har betalat medlemsavgiften senast den 31 december får anses har begärt 



sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 

personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

§ 6 BESLUTANDE ORGAN 

Föreningens beslutande organ är: 

 Årsmötet 

 Styrelsen 

 

§ 7 ÅRSMÖTET 

Mom 1 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till årsmötet kallas alla 

medlemmar . 

Mom 2 

Årsmötet skall hållas före den 1 maj. 

Mom 3 

Styrelsen kallar till årsmötet, kallelsen skall på lämpligt sätt delges 

medlemmarna tre (3) veckor före mötet. 

Mom 4 

Medlemmarna har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionen 

skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före mötet. 

Mom 5 

Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) 

vecka före årsmötet. 

Mom 6 

Vid årsmötet har närvarande medlem en röst. 



Röstning sker öppet om inte annat begärs. Beslut om öppen eller sluten 

omröstning fattas med enkel majoritet utom vid val, där sluten omröstning 

skall ske om så begärs. 

 

Beslut fattas, utom vid val, med enkel majoritet om inte annat anges i dessa 

stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som fungerande ordförande 

företräder. För val av ordförande fordras dock, för att vara vald, mer än hälften 

av vid valet avgivna godkända röster. 

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. 

Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

 

Mom 7 

Följande ärenden skall förekomma vid årsmöte: 

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna 

2. Upprop 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare 

5. Val av rösträknare 

6. Beslut om dagordning 

7. Verksamhetsberättelse och bokslut 

8. Revisionsberättelse 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut om medlemsavgift för året 

11. Motioner och styrelsens yttrande 

12. Val av ordförande 

13. Val av övriga styrelseledamöter 

14. Val av ersättare för styrelsens ledamöter 

15. Val av revisorer och ersättare 

16. Val av valberedning och ersättare 

17. Övriga frågor 



Ärenden om inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå 

behandlas efter särskilt beslut av årsmötet med minst två tredjedels majoritet 

av de närvarande röstberättigade medlemmarna, fråga om stadgeändring får 

dock inte tas upp på detta sätt. 

Mom 8 

Årsmötesprotokollet skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar efter 

årsmötet. 

Extra årsmöte hålls när styrelsen finner detta lämpligt eller när minst en 

femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. Årsmötet kan även självt 

besluta om extra möte inom viss tid. 

Kallelse till extra årsmöte skall ske så snart som möjligt. 

Vid extra årsmöte skall endast de frågor behandlas som är anledningen till att 

mötet har utlysts. 

  

§ 8 STYRELSEN 

Mom 1 

Styrelsen väljs av årsmötet. Antalet ledamöter skall vara minst fem (5) och 

högst nio (9) med minst (3) ersättare. Mandattiden för ordförande är ett år och 

för övriga två år. Varvid tillses att omval sker växelvis så att inte hela styrelsen 

helt förnyas på en gång. 

Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. 

Mom 2 

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är 

eniga om beslutet. 

Mom 3 

Det åligger styrelsen att: 

- Fullgöra årsmötets uppdrag och verkställa dess beslut, 

- Föra noggranna räkenskaper, liksom protokoll över alla sammanträden, 



- Besluta om firmateckning för föreningen, 

- Avge verksamhetsberättelse och bokslut till årsmötet samt förbereda de 

ärenden som skall behandlas av årsmötet. 

 

 

Mom 4 

Styrelsen sammanträdet på kallelse av ordförande eller när minst hälften av 

styrelsens ledamöter begär det. Vid förhinder skall ordföranden kalla ersättare. 

 

§ 9 AVGIFTER 

Medlem skall vid inträde i föreningen betala den av årsmötet fastställda 

inträdesavgift inom den tid som anges.  

Varje medlem skall årligen till föreningen betala en medlemsavgift som 

beslutas av årsmötet. 

 

§10 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Mom 1 

Styrelsens räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsberättelse och bokslut 

skall föreligga senast 14 dagar före årsmötet. 

Mom 2 

Revisionen utförs av två (2) revisorer för vilka skall finnas en (1) ersättare. 

Revisorerna och ersättare väljs vid årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna 

har rätt att när som helst ta del av styrelsens räkenskaper och handlingar. 

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsens senast två (2) veckor före 

årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka 

ansvarsfrihet. 

 



§ 11 STADGEÄNDRING 

För ändring av stadgarna skall beslut fattas av årsmötet på förslag av styrelsen 

eller motion. För beslut krävs minst två tredjedelars majoritet av de närvarande 

röstberättigade medlemmarna. 

 

§12 UPPLÖSNING 

Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet. Föreningens tillgångar utdelas 

med lika delar till samtliga medlemmar. 

 

Dessa stadgar antogs vid Åmbergsskolans Allaktivitetshus ideella förenings 

bildande 2019-04-08. 

 

 

 

 

 

 

 


