Stadgar för Omställningsgruppen i Knivsta
Dessa stadgar är antagna vid konstituerande möte 2012-05-02
§1

Föreningens namn är Omställningsgruppen i Knivsta och dess säte och
verksamhetsområde är i Knivsta kommun.

§2

Föreningens syfte är att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för att
bidra till kommunledningens och medborgarnas samarbete för ett hållbart Knivsta,
ekologiskt, socialt och ekonomiskt, samt därmed förenlig verksamhet.
Syftet är vidare att verka för att utsläppen av växthusgaser inom Knivsta kommun
minskar så snabbt som möjligt, med målet att Knivsta kommun ska bli helt
klimatneutral, dvs att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske inom kommunen.
Föreningens mål och verksamhet utgår från principen om alla människors lika värde.

§3

Som medlem räknas den person eller organisation som arbetar och verkar för
föreningens syften och har betalt beslutad medlemsavgift.

§4

Medlemsavgift fastställs av årsmötet och gäller för den period som påbörjas i och
med årsmötet. Medlemsavgiften ska betalas till föreningens konto. Medlemsavgiften
kan vara högre för organisation än för enskild.

§5

Verksamhetsåret är 12 månader och sammanfaller med kalenderåret.

§6

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas före
april månads utgång. Föreningen kan också kallas till föreningsmöten.

§7

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå högst 4 och minst 2 veckor före
årsmötesdatum. Kallelse till extra årsmöte skall utgå på samma sätt som ordinarie
årsmöte. Kallelse till föreningsmöten skall utgå minst 1 vecka före möte.
Kallelse kan ske med brev eller e-post.
Varje medlem som betalt medlemsavgift och är närvarande har rösträtt vid årsmöten
och föreningsmöten. Varje medlem har en röst.
Enstaka medlem eller grupp av medlemmar kan till ordinarie årsmöte inlämna
motion(er) som skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

§8

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justerare, tillika rösträknare
Upprättande av röstlängd
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om uppkommet resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om medlemsavgifter
Behandling av styrelsens propositioner
Behandling av inkomna motioner

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Övriga frågor
Årsmötet avslutas.

§9

Styrelsen består av högst 7 och lägst 3 ledamöter varav en är ordförande. Ledamöter
utses för en period av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare
resp. kassör. Styrelsen kan adjungera person(er) för speciella ändamål för kortare
eller längre tid. Suppleanter kan utses till styrelsen med det antal årsmötet beslutar.

§10

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som
styrelsen utser.

§12

Föreningen ska ha minst en revisor och en revisorssuppleant. Mandattiden är 1 år.

§13

Stadgar skall, för att vara giltiga, med minst 2/3-dels majoritet av de närvarande
fastställas på ordinarie årsmöte. Förändringar av stadgarna skall fastställas på
samma sätt.

§14

Upplösning av föreningen kan ske vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, varvid
förslaget skall biträdas av minst ¾ av de avgivna rösterna.
Kvarstående tillgångar skall tillfalla, i första hand, opolitisk förening inom Knivsta
kommun som verkar för liknande ändamål, i andra hand till motsvarande typ av
förening i näraliggande kommuner.

