Förslag till stadgar för Alnöföretagarna
§ 1 Ändamål
Föreningen Alnöföretagarna är en gemensam organisation för företagare, vars mål är att medverka
för god företagaranda samt ge egna företagare service och stimulans i deras verksamhet inom Alnö.
Föreningens ändamål är även att verka för en positiv samverkan mellan företagare och på ön aktiva
organisationer, idrottsföreningar och andra lokala föreningar.

§ 2 Medlemskap
Till medlem för föreningen antas företagare som har sin verksamhet inom Alnö kommundel. Dock
kan även företagare med en verksamhet på annan ort bli medlem under förutsättning att
företagaren är bosatt på Alnö. Även före detta företagare boende på Alnö kan bli medlem.

§ 3 Säte
Föreningens har sitt säte på Alnö.

§ 4 Verksamhet
Verksamheten skall bl.a. bedrivas genom anordnande av medlemsträffar, kurs- och studieverksamhet
samt fritidsaktiviteter i olika former och i övrigt marknadsföra Alnö i Sundsvall, Medelpad,
Västernorrland och Sverige. Föreningen skall sträva att bli godkänd som remissinstans i frågor som
berör föreningens intresseområde på Alnö.

§ 5 Föreningsorgan
Föreningens angelägenheter handläggs enligt dessa stadgar av föreningsmöte, styrelse och
ordförande.

§ 6 Medlem
Medlem i föreningen är den som erlägger den årsavgift som årsmötet fastställt.

§ 7 Uteslutning
Medlem i föreningen som ej erlägger den beslutande årsavgiften i föreskriven tid uteslutes som
medlem efter två påminnelser eller senast sex månader efter årsmötet.

§ 8 Styrelsen
Föreningens styrelse består av fem till sju ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden väljs på ett
år och halva antalet styrelseledamöter på två år vid ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande och sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst två andra styrelseledamöter så
begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Alla ärenden
avgörs genom öppen röstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Årsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant för granskning av föreningens räkenskaper.

§ 9 Valberedning
Valberedning väljs på årsmötet och skall bestå av tre medlemmar varav en sammankallande.

§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, det vill säga 1/1 31/12.
-

§ 11 Årsmöte
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång (31/3).

§ 12 Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet skall göras skriftligen till medlemmar som betalt årsavgiften till föreningen.
Kallelse till årsmötet skall göras senast fyra veckor före fastställt årsmötesdatum.

§ 13 Dagordningen vid ordinarie årsmöte
Följande frågor skall finnas med på dagordningen vid ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående år
8. Föredragande av revisionsberättelse för föregående år.
9. Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning för föregående år.
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
12. Fastställande av budget och avgifter för innevarande år
13. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen
14. Fastställande av antal styrelseledamöter
15. Val av ny ordförande
16. Val av vice ordförande
17. Val av halva antalet styrelseledamöter
18. Val av två revisorer
19. Val av valberedning
20. Val av övriga funktionärer
21. Val av valberedning
22. Övriga frågor

§ 14 Val
Alla val förrättas med acklamation. Begäres omröstning sker detta med slutna sedlar. Vid lika röstetal
avgör ordföranden frågan.

§ 15 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utlyst årsmötesdatum.
Beslut skall fattas med 2/3 majoritet av röstberättigade medlemmar.

§ 16 Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda i enlighet med §15. Beslut fattas med s.k.
majoritetsbeslut eller när så fodras §14 av röstberättigade medlemmar.

§ 17 Upplösning
För att föreningen skall kunna upplösas krävs att sådant beslut fattas med 2/3 majoritet av
röstberättigade medlemmar och vid ordinarie årsmöte samt därefter inom tre månader vid ett extra
utlyst årsmöte. Varje medlem har en röst.

§ 18 Fullmakt
Vid ordinarie och vid extra insatt årsmöte godtas bestyrkt fullmakt som skall lämnas till presidiet före
årsmötet. Medlem kan förutom sin egen röst maximatt inneha fullmakt för ytterligare en röst.

§ 19 Överskott
Uppkommer överskott i föreningens verksamhet skall dessa medel i första hand fonderas, dock kan
årsmötet eller sittande styrelse föreslå annan placering.

§ 20 Användning av tillgångar vid upplösning
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas till ändamål som kan anses gagna föreningens
intentioner och syften och som framgår i föreningens programförklaring.

