Stadgar för Siljansnäs Sockenförening Ek För
2018-03-24
Föreningens namn/firma: § 1
Siljansnäs Sockenförening Ek För
Org. nummer: 769600–9591
Föreningens ändamål:

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom:
Att verka för utveckling av Siljansnäsbygdens gemensamma intressen
Att verka för att öka attraktionskraften för boende, företagande och turism i Siljansnäs i samråd med bygdens andra
föreningar, församlingar, företag, organisationer och intressegrupper
Att verka för att öka invånarnas inflytande och därigenom stärka den lokala demokratin.
Att, i samråd med byarna, utse representanter för och representera Siljansnäsbygden i kontakter med kommunen och
andra myndigheter och organisationer
Att verka för gemenskap och samarbete i bygden tillsammans med bygdens andra föreningar, organisationer och
intressegrupper
Att, bl. a genom utveckling, förvaltning och uthyrning av föreningens fastighet “Sockenstugan”, skapa ett
aktivitetscenter och en mötesplats för bygdens invånare och organisationer
Medlemmarna deltar i föreningens verksamhet genom deltagande föreningens arrangerade aktiviteter och
projektgrupper.

Styrelsens säte:

§3
Styrelsen har sitt säte i Siljansnäs socken, Leksands kommun.
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Medlemskap / Insats:

§4
Alla, som är fyllda 15 år och antingen folkbokförda i eller fastighetsägare med familj i Siljansnäs socken, äger
rätt att, genom en insats och årsavgiftsbetalning, bli medlem i föreningen.
Insatsen är 300 SEK och avläggs vid tecknandet av åtagandet. Medlemsavgift börjar erläggas året efter inträdet.
Medlem har 1 röster per person- /organisationsnummer på stämmorna.

Avgifter

§4a
Medlem betalar en årlig avgift om högst 1 000 SEK per person / organisation till föreningen.
Årsavgiften fastställs av årsstämman.
Beloppet skall vara tillgängligt för föreningen senast 31 maj.
Efter beslut, taget antingen av ordinarie årsmöte/föreningsstämma eller av extra stämma, kan styrelsen uttaxera en
frivillig avgift för specifikt, angeläget ändamål om högst 1 000 SEK per år av medlemmarna.
§4b
Vid utebliven betalning av årlig medlemsavgift upphör medlemskapet efter nästkommande årsmöte.

Beslut i föreningen:

§5
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.
Årsmötet utser ordförande och styrelse för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

Uteslutning:

§6
Röstberättigade som bryter mot stadgar eller uppenbart skadar föreningen eller dess intressen och ändamål, kan uteslutas
av styrelsen. Utesluten medlem äger ej rätt att få tillbaka sin insats.
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Styrelsen:

§7
Styrelsen väljs av årsmötet.
Styrelsen består av ordförande + minst 4 ledamöter dock högst 11 st (inkl ordföranden).
Styrelsen bör rekryteras med god geografisk spridning bland socknens byar.
Ordförande väljs för två år i taget.
Övriga ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen sitter kvar till nästkommande årsmöte.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst
Styrelsen skall senast 15 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

Revisorer:

§8
Årsmötet skall välja 2 revisorer. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte.
Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse till årsmötet.

Firmatecknare:

§9
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av, av styrelsen utsedda ledamöter, var för sig.

Överskottets fördelning:

§ 10
Uppstår överskott skall detta avsättas i investeringsfond, sedan i lag föreskriven avskrivning skett, eller överföras i ny
räkning för kommande verksamhetsår.

Räkenskapsår:

§ 11
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår 1/1 – 31/12.
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Årsmöte
/Föreningsstämma

§ 12
Ordinarie årsmöte hålles årligen senast under april månad.
Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av röstberättigade och/eller delägare så skriftligen begär skall
extra årsmöte utlysas för visst ändamål.
Kallelse skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före ordinarie årsmöte/föreningsstämma eller extra
årsmöte/föreningsstämma, via annons i Magasin Leksand.
Delägare boende utanför Leksands kommun kallas i första hand via e-mail.
Om medlem lämnat in sin mail-adress, skickar föreningen information via e-mail.
Vid det ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
9. Fastställande av årsavgift.
10.Val av ordförande i föreningen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av ledamöter i styrelsen.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning, tre ordinarie och en suppleant.

Extra stämma

§12a
Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär, skall extra stämma hållas
för visst ändamål.
Kallelse till extra stämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före extra stämma.
Kallelsen får ej utfärdas före avslutandet av närmast föregående stämma.

Meddelanden:

§ 13
Information och kallelser skickas i första hand ut med e-mail och genom annons i Magasin Leksand.
Delägare bosatta utanför Leksands kommun delges i första hand via e-mail.
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Motioner:

§ 14
Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31/12.

Stadgeändringar:

§ 15
Ändring av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap § 34 och 35 i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Upplösning:

§ 16
Upplöses föreningen skall delägare, om överskott föreligger, först få tillbaka sina insatser.
Återstående tillgångar fördelas enligt ordinarie eller extra årsmötes beslut.

Övrigt:

§ 17
I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Stadgar reviderade och antagna vid:
Siljansnäs Sockenkontor ekonomiska förenings årsmöte 2009-04-22
Siljansnäs Sockenkontor ekonomiska förenings fortsatta årsmöte 2010-04-28 och vid
Siljansnäs Sockenkontor ekonomisk förenings Extra stämma 2011-08-18
Siljansnäs Sockenkontor ekonomisk förenings Extra stämma 2011-09-01
Siljansnäs Sockenkontor ekonomisk förenings Extra stämma 2012-10-31
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Årsstämma 2013-04-24
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Extra stämma 2013-06-11
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Årsstämma 2015-04-29
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Extra stämma 2015-05-21
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Extra stämma 2015-06-11
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Extra stämma 2016-03-30 och
Siljansnäs Sockenstuga Ek För Årsstämma 2016-04-27
Siljansnäs Sockenförening Ekonomisk Förenings Årsstämma 2018-03-24
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