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STADGAR
för föreningen

SLAGSTA GILLE
§1

Namn/firma
Föreningens namn (firma) är Slagsta Gille.

§2

Ändamål

§ 2.1

Föreningen har till ändamål att väcka och tillvarata intresset för svensk kultur inom
områdena dans, lekar, musik, sång, dräkter, slöjd och hembygd. Verksamheten skall
bedrivas så att den främjar kontakter mellan olika åldrar och med andra kulturer, nationellt
och internationellt.

§ 2.2

Föreningen kan, med reservation för vad som gäller enligt § 2.3, anslutas som medlem i
annan förening eller avsluta medlemskap i annan förening, enligt beslut av Föreningen vid
föreningsmöte.

§ 2.3

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§3

Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår för Föreningen omfattar tiden 1 jan - 31 dec.

§4

Medlemskap

§ 4.1

Envar (fysisk) person, som vill delta i Föreningens verksamhet och då följa Föreningens
stadgar och av Föreningen behörigen fattade beslut, får bli medlem i Föreningen.

§ 4.2

Ansökan om medlemskap i Föreningen görs skriftligen, på särskilt formulär. Ansökan
lämnas till styrelsen. Ansökan för omyndig görs av förmyndare. Medlemskap beviljas av
Föreningen vid föreningsmöte.

§ 4.3

Medlem under 12 år registreras som barn. Medlem som fyllt 12 men ej 25 år registreras
som ungdom. Medlem som är 25 år eller äldre registreras som vuxen. Medlemmar
registreras med personnummer, telefonnummer och bostadsadress i den omfattning som
krävs för Föreningens verksamhet och som lagligen medges.

§ 4.4

Medlem kan utträda ur Föreningen genom muntligt eller skriftligt (varmed avses även epost) meddelande härom till styrelsen. Muntligt meddelande om utträde skall bekräftas
skriftligen av styrelsen.

§ 4.5

Medlem kan uteslutas ur Föreningen om medlemmen:
- trots anmaning inte har betalat avgifter enligt § 5.1 senast den 1 mars,
- bryter mot Föreningens stadgar eller av Föreningen behörigen fattade beslut, trots
anmaning att vidta rättelse.
- skadar Föreningens anseende, trots anmaning att vidta rättelse.
Beslut om uteslutning av medlem fattas av Föreningen vid föreningsmöte, efter förslag
från styrelsen.

§ 4.6

Medlem förväntas utföra arbete i Föreningen i rimlig omfattning.
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§5

Medlemsavgifter

§ 5.1

Medlem skall betala avgift för medlemskapet i Föreningen, och de avgifter till andra
föreningar som är en följd av Föreningens medlemskap i dessa föreningar. Medlemsavgift
till Föreningen bestäms av Föreningen vid Årsmöte året innan avgiften skall gälla.

§ 5.2

Medlemsavgift till Föreningen och medlemsavgifter till andra föreningar (enligt § 5.1)
betalas till Föreningen, senast den 31 januari.

§ 5.3

Styrelseledamöter och hedersmedlemmar är befriade från betalning av avgift för
medlemskap i Föreningen. Styrelseledamöter och hedersmedlemmar är också befriade från
att betala medlemsavgifter till de andra föreningar som avses i § 5.1. De senare avgifterna
betalas då av Föreningen.
Befrielse från betalning i visst fall av avgift för medlemskap i Föreningen kan beslutas av
styrelsen.

§6

Styrelse

§ 6.1

Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsen utses (väljs) av Föreningen vid
Årsmöte (se §§ 9.1 och 10). Den skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två
suppleanter. Bland ordinarie ledamöter utses ordförande, sekreterare och kassör.

§ 6.2

Ordinarie ledamöter i styrelsen utses för en tid av två år. Suppleanter utses för ett år.
Ordförande och två ledamöter utses vid Årsmöten som hålls ojämna år. Sekreterare, kassör
och en ledamot utses vid Årsmöten som hålls jämna år. Styrelsen utser själv vice
ordförande.

§ 6.3

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av minst två ordinarie ledamöter.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Suppleant, som har kallats till styrelsemöte som
ersättare för ordinarie ledamot, har rösträtt vid mötet och ansvarar för styrelsens beslut
under mötet.

§ 6.4

En representant för en sektion har rätt att närvara vid styrelsemöten, och skall närvara om
styrelsen så begär.

§ 6.5

Styrelsen är behörig att fatta beslut då minst tre röstberättigade ledamöter är närvarande.
För att beslut skall vara giltigt krävs att minst tre röstberättigade ledamöter är eniga. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men kan i sådant fall låta lotten avgöra. Såvida
inte någon röstberättigad styrelseledamot reserverat sig mot ett beslut är styrelsen
gemensamt ansvarig för beslutet.

§7

Firmateckning

§ 7.1

Föreningens firma tecknas av:
- styrelsen, eller
- styrelsens ordförande, eller
- två av styrelsens ordinarie medlemmar i förening.

§ 7.2

Vid uttag eller annat disponerande av penningmedel insatta i bank eller i annan
kreditinrättning tecknas Föreningens firma dessutom av Föreningens kassör.

§8

Revisorer

§ 8.1

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer.
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§ 8.2

Revisorer och suppleanter utses (väljs) vid Årsmöte. De utses för en tid av två år. En
ordinarie revisor och en suppleant utses vid Årsmöten som hålls jämna år, de andra vid
Årsmöten som hålls ojämna år.

§ 8.3

Revisorerna har rätt att fortlöpande granska Föreningens protokoll, räkenskaper och övriga
handlingar.

§ 8.4

Revisorerna skall avge revisionsberättelse för verksamhetsåret vid Årsmöte. Revisorerna
skall vid Årsmöte även tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Föreningsmöte

§ 9.1

Ordinarie föreningsmöten skall hållas fyra gånger per år, vid tidpunkter som bestäms av
styrelsen. Ett av dem, kallat Årsmöte, skall hållas före mars månads utgång.

§ 9.2

Extra föreningsmöte hålles när styrelsen eller revisorerna anser ett sådant nödvändigt eller
inom en månad efter det att minst 1/10 av medlemmarna begärt detta hos styrelsen.

§ 9.3

Kallelse till föreningsmöte skall utsändas minst 14 dagar före mötet. I kallelsen skall
bifogas dagordning.
Vid extra föreningsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden förekomma.

§ 9.4

Föreningsmöte är behörigt att fatta beslut med det antal medlemmar som infunnits sig.

§ 9.5

Röstning sker öppet, om ej annat beslutas (efter röstning).

§ 9.6

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, men
kan i sådant fall låta lotten avgöra.

§ 9.7

På årets sista ordinarie föreningsmöte skall fastställas budget för det närmast följande
verksamhetsåret.

§ 9.8

Föreningsmöte får fatta beslut i ekonomiska frågor endast om dessa har behandlats i
styrelsen och om de omnämnts i kallelse till föreningsmötet.

§ 9.9

Protokoll från föreningsmöte skall justeras av mötets ordförande och av två vid mötet
valda justeringsmän. Justerat protokoll skall sändas till medlemmarna senast två månader
efter mötet.

§ 9.10

För Årsmöte gäller ytterligare vad som anges i § 10.

§ 10

Årsmötet

§ 10.1

Vid Årsmötet skall följande dagordning tillämpas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande
Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för Årsmötet
Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera
protokollet och räkna röster vid votering
Behandling av Föreningens årsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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9. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
10. Behandling av inkomna motioner
11. Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområden för
nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 6
13. Val av revisorer jämte suppleanter i enlighet med § 8
14. Val av sektionsledamöter och övriga funktionärer
15. Val av valberedning
16. Val av ombud till organisationer där Föreningen är medlem
17. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och preliminär budget för nästkommande
år
18. Fastställande av avgift för medlemskap i Föreningen för nästkommande år
19. Behandling av inträdesansökningar
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas
§ 10.2

I kallelse till Årsmöte skall anges motioner till Årsmötet och de ärenden som styrelsen
hänskjutit dit.

§ 10.3

Motioner till Årsmötet skall vara skriftliga. De skall ha lämnats till styrelsen senast två
månader före Årsmötet.

§ 10.4

Styrelseledamöter, som tidigare utsetts eller utses under Årsmötet, för det kommande
verksamhetsåret har inte rösträtt vid val av revisorer eller revisorssuppleanter.

§ 10.5

Styrelseledamöter för det gångna verksamhetsåret har inte rösträtt om ansvarsfrihet.

§ 11

Upplösning

§ 11.1

Föreningen anses upplöst då beslut därom fattas med minst 3/4 majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie Årsmöte.

§ 11.2

Om Föreningen upplöses, skall Föreningens egendom, enligt beslut av Föreningen vid sista
föreningsmötet, utdelas till verksamhet likartad den som Föreningen själv bedrivit, enligt
förslag från styrelsen eller medlem.

§ 12

Stadgeändring

§ 12.1

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen lämnas till styrelsen minst två
månader före det föreningsmöte på vilket det avses att behandlas första gången.

§ 12.2

Ändring av dessa stadgar skall beslutas med minst 2/3 majoritet för närvarande
röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall
vara Årsmöte.

§ 12.3

Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till berört föreningsmöte.

§ 12.4

Stadgeändringar skall skriftligen meddelas samtliga Föreningens medlemmar.

§ 12.5

Dessa stadgar har beslutats vid föreningsmöte 2015-05-06 och tidigare vid Årsmöte 201503-07. De ersätter samtliga Föreningens tidigare stadgar.
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