Stadgar för intresseföreningen Svängrum fr.o.m 2007
§ 1.

Firma. Föreningens ﬁrma är Svängrum.

§ 2.
Ändamål. Svängrums ändamål är att verka för att skapa förutsättningar för ett gott liv för människor
i de insprängda byarna och boplatserna i området i och runtom Kilsbergens östra förkastningsbrant i Lekebergs kommun.
Genom att tillvarata och utveckla de kultur- och naturhistoriska värden som ﬁnns i detta område ur
ett ekologiskt perspektiv kan detta åstadkommas. Ett gott liv innebär här att kunna leva, försörja sig och
utvecklas med hänsyn till sig själv, andra människor, kultur, djur och natur.
Det geograﬁska området deﬁnieras här som ett område utan skarpa geograﬁska gränser men med
de gamla hyttbyarna som ligger insprängda bland skog och berg i och vid denna förkastningsbrant som de
centrala platserna i detta område. Förkastningsbranten sträcker sig i mellan Lekebergs norra och södra gräns.
§ 3.

Obunden förening. Svängrum är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 4.

Säte. Styrelsen har sitt säte i Vekhyttan.

§ 5.
Medlemskap. Medlem kan den bli som vill arbeta i ändamålsparagrafens anda (§ 2). Medlemskap
i Svängrum är personligt. Varje medlem betalar en insats på 300 kr då medlemskapet i föreningen börjar.
Vid utträde ur föreningen fås insatsen tillbaka inom sex månader efter utträdet. Varje medlem betalar utöver
insatsen en årlig medlems-avgift som fastställs på årsmötet. Medlemmen ska aktivt verka för att ändamålsparagrafen uppfylls tillsammans med övriga medlemmar. Medlem som motarbetar föreningens syfte kan
efter en varning, om inte tillfredsställande ändring har skett, ute-slutas av styrelsen. Medlem som inte betalat medlemsavgift vid årets slut för inne-varande år, utesluts av styrelsen om han/hon inte betalat efter två
påminnelser.
§ 6.
Verksamhet. Svängrums fasta organ är ordinarie föreningsstämma (årsmötet) och styrelsen. Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
§ 7.
Styrelse. Styrelsen ska bestå av minst fem personer. Ordförande och kassör utses på årsmötet och
väljs på ett år i taget.
§ 8.

Firmatecknare. Svängrums ﬁrma, post- och bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9.
Revision. Revisor skall granska styrelsens förvaltning och överlämna revisionsberättelse till styrelsen
senast 30 dagar före årsmötet.
§ 10. Årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte och årsmöteshandlingar ska vara utsänd senast 14 dagar före mötet.
Årsmöteshandlingarna är:

3.
4.

1.
Förslag på dagordning
2.
Styrelsens ekonomiska berättelse med bokslut
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
5.
Styrelsens budgetförslag för det kommande året
6.
Styrelsens förslag på verksamhetsplan för det kommande året
7.
Valberedningens förslag
8.
Motioner med svar från styrelsen

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 november varje år.

Extra årsmöte hålls då en majoritet i styrelsen, en majoritet av föreningens medlemmar eller förtroendevald
revisor ﬁnner det behövligt.
Vid årsmötet ska minst följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Fråga om årsmötets behöriga utlysning
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Val av två justerare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse med bokslut
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner, (förslag från medlemmar)
Propositioner
Styrelsens förslag på verksamhetsplan för det kommande året
Styrelsens budgetförslag för det kommande året
Val av ordförande för verksamhetsåret
Val av styrelsemedlemmar, två ledamöter på ett år och två på två år
Val av två styrelsesuppleanter på ett år
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Fritt ordande. Beslut under denna punkt kan endast fattas om 2/3-delar av de röstande så beslutar
Årsmötet avslutas

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning genom ombud är ej tillåten.
Som mötesbeslut gäller den mening som får ﬂest röster och vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder.
§ 11. Stadgefrågor. För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande möten varav
det ena ska vara årsmötet.
§ 12. Upplösning. Vid föreningens upplösning lämnas tillgångarna efter årsmötesbeslut till en organisation
eller ett företag som arbetar enligt föreningens ändamålsparagraf.

