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STADGAR
för
GAVELHYTTANS INTRESSEFÖRENING
antagna den 31/8 2007
§1

Föreningens namn är Gavelhyttans Intresseförening i Sandviken kommun.

§2

Ändamålet med föreningen är att tillvarata byns och byns innevånares intressen samt att verka för
sammanhållning och trevnad.

.
§3

Föreningen är öppen för alla. Medlem som är fast boende eller fritidsboende på någon av fastigheterna (8 st) har
rösträtt vid föreningsmöten. Röstning kan ske genom ombud. Övriga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt
vid föreningsmöten.

§4

Årsavgift och/eller inträdesavgift bestäms av årsmötet.

§5

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6

Årsmöte ska hållas senast den 15 mars. Senast 14 dagar före mötet ska kallelse, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse skickas ut.

§7

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten, enligt § 3. Föreningsmöten hålls
då styrelsen anser det behövligt, då ordförande, revisorn eller minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver
det.. Röstning och val sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal
avgör lotten. Kallelse till föreningsmöte ska tillställas medlemmarna genom brev eller på annat sätt som beslutas
av årsmötet. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas.

§8

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
• Att mötet är stadgeenligt utlyst
• Fastställande av mötets dagordning
• Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om dess godkännande
• Behandling av föreningens bokslut
• Revisorernas berättelse
• Frågan om beviljande av ansvarsfrihet
• Val av styrelse
• Val av revisor och revisors suppleant
• Val av valberedning
• Behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
• Beslut om medlemsavgift
• Övriga frågor

§9

Styrelsen är föreningens verkställande organ. I styrelsen ingår föreningens ordförande som väljs för ett år samt
fyra övriga ledamöter som väljs för två vardera år så att hälften av dem årligen är i tur att ersättas.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta,
dock minst två gånger årligen.
Styrelsen är beslutsför om ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Kallelse till
styrelsens möten ska alltid tillställas revisorn.

§ 10 För granskning av föreningens räkenskaper, verksamhet och förvaltning väljs vid årsmötet en revisor och en
suppleant för denne.
§ 11 Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
§ 12 Beslut om ändring av stadgarna ska fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande
föreningsmöten varav minst ett ska vara årsmöte.

-2§ 13 Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som
hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av
föreningen ska fattas med minst fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna.

