Stadgar för Norra Strö Utveckling ekonomisk förening
Antagna den 28 juni 2011

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Norra Strö Utveckling ekonomisk förening

§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva uthyrning
och förvaltning av egna och arrenderade fastigheter, serviceverksamhet och annan därmed förenlig
verksamhet för att utveckla bygden i Norra Strö med omnejd.
Medlem deltar i verksamheten genom kapitalinsats och /eller arbetsinsats enligt stadgarna.

§3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Kristianstads kommun, Skåne län.

§4 Medlemskap
Till medlem kan antas sökande, som är fysisk eller juridisk person, som kan förväntas följa föreningens
stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av
styrelsen.

§5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda
medlemsavgifter samt även i övrigt följa förenings stadgar och beslut.

§6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på minst 5 000 kr. Insatsen betalas kontant
senast 5 månader efter medlemsansökan har inlämnats eller med arbetsinsats enligt överenskommelse
med styrelsen. Medlemskap träder ikraft när medlemsansökan antagits av styrelsen.
Ytterligare insats kan erläggas i form av arbete eller kapital av medlem enligt stämmans anvisningar och
överenskommelse med styrelsen.

§7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman,
dock högst 100 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen
bestämmer.

§8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta

frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från
det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§9 Utträde
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30
november om utträde ska kunna ske vid samma kalenderårs utgång. Vid senare uppsägning sker utträde
först vid nästa kalenderårs utgång. Om medlem överlåter sina andelar till annan sker utträde samtidigt
som förvärvaren övertar andelen om denne är medlem, respektive när medlemskap beviljas när
förvärvaren inte är medlem.

§10 Förvärv av andel
Har medlems andel övergått på annan genom överlåtelse, bodelning, arv eller testamente ska den som
förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom 6 månader efter förvärvet. Beviljas medlemskap
inträder förvärvaren i medlems ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna
tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha begärt utträde ur föreningen. Förvärvaren
har i sådant fall den rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

§11 Återbetalning av insats
Medlem som sagt upp sig eller blivit utesluten, har rätt att få tillbaka sin insats inom 6 månader efter
avgången ur föreningen, i den utsträckning balansräkning och lagen om ekonomiska föreningar tillåter.

§12 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst tre
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§13 Revisorer
För granskning av förenings årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till
två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet
av nästa ordinarie föreningsstämma.

§14 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden. Därutöver av den eller de som styrelsen utser.

§15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december

§16 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§17 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämman
Godkännande av röstlängden
Val av två justeringsmän att jämte stämmoordförande justera protokollet
Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordningen
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämmans anvisningar för insatskapital för kommande verksamhetsår
Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgifter om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till
samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta
revisorerna om detta.
Vid kallelse till ordinarie föreningsstämma ska årsredovisningen bifogas.
Det åligger styrelseledamöter och revisorer att i god tid före föreningsstämman meddela
valberedningen om man står till förfogande för omval.

§19 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden
har skett, fördelas enligt följande turordning:
•
•
•

Ränta, enligt föreningsstämmans beslut,
på medlemmarnas insatser i förhållande till insatta medel
Styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål
Överföring av resterande fritt eget kapital i ny räkning.

§20 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras
respektive insatskapital.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

