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ÄNDAMÅL 

§1 Föreningens namn och firma är Föreningen Havängs Sommarby. Föreningen 
är en ideell förening med org nr 802449-8878.                               
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

§2 Föreningens ändamål är att bevaka och tillvarata medlemmarnas 
gemensamma intressen rörande arrende- underhålls- skötsel- och trivselfrågor.  

 

ORGANISATION 

§3 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman där medlemmarna 
har yttranderätt och rösträtt. För rösträtt gäller bestämmelser enligt §6 nedan. 

§4 Föreningens utredande, verkställande och förvaltande uppgifter handhas av 
en styrelse. 

Styrelsen består av ordföranden och sex ordinarie medlemmar med två 
suppleanter. Ordförande och ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter 
på ett år, i möjligaste mån med överlappande mandatperiod.  

§5 En valberedning om minst två personer föreslår ledamöter till styrelsen. 
Bästa möjliga representation ska eftersträvas i förhållande till 
markägarområdena. 

 

MEDLEMSKAP och MEDLEMSAVGIFTER 

§6 Medlem i föreningen är fysisk person, som arrenderar eller äger tomt i 
området och som erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemmar som arrenderar 
eller äger tomt gemensamt har vid omröstning endast en röst per tomt. 

§7 Medlem, som förhåller sig illojal mot föreningen kan uteslutas.  
Föreningsstämman beslutar härom på förslag av styrelsen, men endast om 
förslaget stöds av minst 2/3 av styrelsens ledamöter och av minst 90 % av vid 
föreningsstämman närvarande röstberättigade medlemmar. 

§8 Den årliga medlemsavgiften beslutas av årsstämman.  
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FÖRENINGSSTÄMMA 

§9 Ordinarie föreningsstämma - årsstämma - ska hållas söndagen efter 
midsommardagen på den plats i området eller dess närhet som styrelsen 
bestämmer. 
Extra föreningsstämma ska hållas på begäran av minst tio medlemmar eller av 
någon revisor. Sådan begäran ska göras skriftligen med angivande av ändamål. 

§10 Kallelse till årsstämma och till extra föreningsstämma som hålls under 
perioden midsommar till 15 augusti ska vara uppsatt på anslagstavlorna i 
området senast 14 dagar före stämman. 
Kallelse till extra föreningsstämma som hålls under annan tid skall anslås på 
anslagstavlorna senast trettio dagar före stämman. Dessutom ska, senast trettio 
dagar före sådan stämma, till samtliga medlemmar med känd postadress 
alternativt känd e-post-adress skickas en personlig kallelse. 

Det åligger varje medlem att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos 
föreningen. 

§11 Kallelse till föreningsstämma ska innehålla förteckning över ärenden och 
styrelsens förslag till beslut. 

På föreningsstämma ska följande ärenden förekomma    

 1. frågan om stämman utlysts i behörig ordning* 2. fastställande av 
dagordning 

 3. val av ordförande för stämman, sekreterare, två 
    justeringspersoner (tillika rösträknare) och  
    ev. andra mötesfunktionärer 

 4. ärenden för beslut, enligt kallelsen och enligt 
    punkterna a-k nedan gällande årsstämman. 

 5. övriga ärenden enligt kallelsen 

 6. övriga ärenden som ej angetts i kallelsen;  
    Beslut kan inte fattas angående dessa ärenden. 

 På årsstämman ska förekomma, under punkt 4 ovan 

 a. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

 b. föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelse 
    för räkenskapsåret (Bokslut enligt Bokföringslagen   1999:1078) 

 c. föredragning av revisionsberättelse 

 d. frågan om fastställande av resultaträkning och 
     balansräkning enligt bokslutet 
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 e. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 f. val av ordförande, ledamöter och suppleanter i 
    styrelsen, enligt den ordning som dessa stadgar anger 

 g. val av revisorer och revisorssuppleanter  

 h. val av valberedning 

 i. val av ev. övriga organ och funktionärer enligt beslut  
    av föreningsstämman  

 j. fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår 

 k. fastställande av budget för det inledda 
    räkenskapsåret 

§12 Kopia av justerat protokoll från årsstämman skall inom tre veckor från 
stämman uppsättas på föreningens anslagstavlor i området. Protokoll från extra 
föreningsstämma skall bifogas kallelse till nästkommande föreningsstämma 
samt föredras på densamma. 

§13 Motioner till årsstämma ska inlämnas till styrelsen senast 1:a maj samma år 
som stämman. 

 

STYRELSE 

§14 Konstituerande möte ska hållas snarast möjligt efter årsstämman. Vid 
påföljande möte ska en arbetsordning fastställas. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör samt innehavare av de särskilda uppdrag som 
styrelsen bedömer lämpliga.  

Arbetsordningen skall innehålla regler som; 

- föreskrifter för kallelse till styrelsemöte samt hur beslutsprotokoll ska 
utformas och distribueras; 

- arbetsfördelning mellan styrelseledamöter 
 

§15 Styrelsen kan utse kommittéer för specialuppgifter. 
I varje kommitté ska ingå minst en ledamot från styrelsen. 

§16 Arrendefrågor ska kontinuerligt bevakas och hanteras av en särskild 
förhandlingskommitté, som ska bestå av minst tre ledamöter, varav en är 
sammankallande.  
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§17 Aktiviteter, vilka syftar till att stärka gemenskapen i sommarbyn exempelvis 
det traditionsenliga midsommarfirandet, handhas av en särskild festkommitté, 
som ska bestå av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande. 

§18 Styrelsen kallar till föreningsstämma enligt §§9-10. Styrelsen kan även på 
eget initiativ kalla till extra föreningsstämma. 

§19 För ledamot i styrelsen utgår inte arvode, men godkända och styrkta utlägg 
eller omkostnader ska täckas av föreningens kassa. 

§20 Styrelsen är beslutsför med minst fem ledamöter närvarande. Det åligger 
ordföranden att vid behov sammankalla styrelsen, i enlighet med styrelsens 
arbetsordning.  

§21 Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, äger att inför domstol kära och 
svara, att ingå förlikning i rättegång och att föra föreningens talan hos andra 
myndigheter. 

§22 Styrelsens skrivelser undertecknas av ordföranden ensam eller av den/dem 
som styrelsen utser i visst ärende. 

§23 Styrelsen ska förbereda ärenden som ska behandlas av föreningens stämma 
(enligt §11). Styrelsen ska upprätta bokslut senast 15 maj varje år, och 
överlämna bokslut och räkenskapshandlingar till revisorerna.  

§24 Styrelsen bär gemensamt ansvar för föreningens ekonomi. Därför ska 
kassören minst kvartalsvis anmäla resultatprognos för året samt aktuella 
tillgångar och skulder.  

§25 Styrelsens protokoll ska inte vara offentliga. 

 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

§27 Styrelsen ska ge kassören fullmakt att öppna och ensam teckna ett 
bankkonto för föreningens löpande kostnader och intäkter. 

§28 Kassören är inför styrelsen ansvarig för den ekonomiska förvaltningen. 
Kassören upprättar förslag till budget och till bokslut samt rapporterar till 
föreningsstämma och styrelsen i den ordning dessa stadgar, föreningsstämman 
och styrelsen bestämmer. 

 

REVISION 

§29 Årsstämman väljer årligen två revisorer och två suppleanter.  
Revisorerna ska enligt god revisionssed granska bokföring, bokslut och 
styrelsens förvaltning. 
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Revisorerna ska lämna revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret senast 
14 dagar före årsstämman. 
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om huruvida 

- föreningsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen för 
räkenskapsåret 

- föreningsstämman bör bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

-  

SKILJEMANNAFÖRFARANDE 

§30 Tvister mellan föreningen och medlem skall hänskjutas till skiljemän i den 
ordning tillämplig lag stadgar. En skiljeman skall därvid utses av medlemmen, 
en av styrelsen och dessa båda gemensamt den tredje. Kostnad för 
skiljeförfarande bekostas av respektive part. 

 

FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

§31 Om föreningen upplöses skall dess tillgångar, sedan skulderna betalats 
utskiftas med lika delar till medlemmarna. 

 

STADGEÄNDRINGAR 

§32 Ändring av dessa stadgar kräver beslut av årsstämman samt av en 
efterföljande konfirmerande extra föreningsstämma. Den konfirmerande 
föreningsstämman skall hållas tidigast en månad och senast två månader efter 
årsstämman. Antagande av ändring av stadgarna kräver därvid bifall av minst 90 
% av närvarande röstberättigade medlemmar vid den konfirmerande stämman. 

 


