Stadgar
Allmänna bestämmelser
§1

Föreningens firma
Föreningens firma ska vara Föreningen Grottan på Fredriksdal, med säte i
Helsingborgs kommun

§2

Målsättning och syfte
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening
med uppgift att verka för att ge främst barn och ungdomar i närområdet
en stimulerande och utvecklande fritid och genom det åstadkomma en
bättre start på vuxenlivet. Därtill har föreningen som mål att främja en
tryggare och bättre boendemiljö som alla kan känna sig delaktiga i.

§3

Sammansättning
Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som föreningen
upptagit som medlemmar

§4

Beslutande organ och funktioner
Föreningens högst beslutande organ är årsmöte, extra årsstämma och
styrelsen
-Föreningens årsmöte är det högst beslutande organet.
-Föreningsstyrelsen är det verkställande organet
-Revisorerna är det kontrollerande organet.

§5

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör

§6

Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, omfattar tiden från 1
februari till 31 januari

§7

Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer
som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande
årsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen

§8

Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän
domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall
följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman som
utsetts.

§9

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmötet med 2/3 av antalet
angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges
av såväl medlem som styrelsen.

§10

Upplösning av föreningen
För upplösning krävs beslut av årsmöte. Vid upplösning ska föreningens
tillgångar skänkas till verksamhet med liknande inriktning.
Föreningens medlemmar

§11

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer. Medlem ska
följa föreningens stadgar samt de policydokument och föreskrifter som
utfärdats av föreningens styrelse.
Medlemsavgiften är bestämd till 50 kr per år för personer över 18 år och
ska vara föreningen tillhanda senast två månader efter inträdet.
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§12

Stödmedlem
Stödmedlemskap är möjligt för både fysiska och juridiska personer.

§13

Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften på två månader får anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen.

§14

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen på annat sätt än att denne
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens
policydokument, eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Beslut om uteslutning, eller varning därom, får inte fattas
utan att medlem inom sju dagar fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet ska
inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den
berörde.
Styrelsen och övriga förtroendevalda

§15

Styrelsen
Styrelsen ska bestå av en ordförande samt minst fyra ledamöter varav en
ledamot ska utses till kassör och en ledamot ska utses till sekreterare.

§16

Sekreterare och kassör
Föreningens årsmöte väljer ordförande och ledamöter på ett år. Styrelsen
utser inom sig kassör och sekreterare.

§17

Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata föreningens
syfte.
Styrelsen ska inför varje verksamhetsår ta fram verksamhetsplan och
budget, tillse att föreningens policydokument och ordningsregler
är uppdaterade.
Ordföranden ska i första hand leda styrelsens och föreningens arbete.
Ordförande har också ett övergripande ansvar för föreningen som
helhet.
Sekreteraren ansvarar bl a för att kallelser sker korrekt, att alla
möten protokollförs samt att dessa förvaras korrekt.
Kassören ansvarar för ordning och reda i föreningens ekonomi.

§18

Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig vid minst tre deltagare under förutsättning
att kallelse till styrelsemöte har skett korrekt.

§19

Styrelsemöte
Styrelsen ska hålla möte minst sex gånger per år. Kallelse till
styrelsemöte ska ske minst tio dagar innan datum för mötet. Kallelse ska
ske via epost, sms eller vanlig post.

§20

Anställd
Ingen anställd är valbar till förtroendeposter

§21

Föreningens övriga förtroendevalda
Årsmötet bör även tillsätta följande poster:
-Ansvarig för Sociala Medier
-Ansvarig för Fonder & bidrag
-Ansvarig för volontärintroduktion och volontärvård
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-Ansvarig för volontärrekrytering
-Ansvarig för sponsring
Om alla poster ej går att tillsätta vid årsmöte äger styrelsen rätt att
tillsätta posterna.
Årsmöte och extra årsmöte

§22

Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före
utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet
tillställas medlemmarna via sms, epost eller vanlig post.

§23

Motioner
Motioner för behandling på årsmötet får lämnas av såväl styrelse som
medlem. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen ska lämna ett skriftligt yttrande över förslaget.

§24

Rösträtt
Medlem som har fullgjort sina åtaganden gentemot föreningen och har
fyllt 16 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får
inte utövas genom ombud.
Person som ej har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§25

Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som
är närvarande på mötet.

§26

Omröstning
Med undantag av stadgeändring avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller
relativ. Personval sker alltid genom relativ enkel majoritet och sluten
omröstning.
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