Ideell föreningsverksamhet sedan 1943

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN
Senast reviderade av
årsmötet i mars 2013

§1
Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937.

§2
Västbergaträffens hemvist är Stockholm.

§3
Västbergaträffen är en allmännyttig ideell förening. Den är partipolitiskt och
religiöst obunden.

§4
Västbergaträffens syfte är att ge medlemmarna en meningsfull fritid genom att
erbjuda social gemenskap, kulturellt utbyte, motion och rörelse samt studie- och
utbildningsverksamhet.

§5
Västbergaträffens verksamhet skall inriktas på att ordna trevliga och engagerande
aktiviteter såsom danser, samkväm, musikunderhållning, utflykter m.m.

§6
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår och verksamhetsår löpande från årsmöte
till årsmöte.

§7
Medlem i Västbergaträffen är den som betalar medlemsavgiften. Medlemskapet upphör
vid utebliven betalning eller genom uteslutning.

§8
Varje medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens möten.

§9
Rösträtt kan inte överlåtas eller utverkas genom fullmakt.

§ 10
Medlem som genom uppträdande eller på annat sätt motarbetar Västbergaträffens syfte
och/eller på annat sätt skadar föreningen kan komma att uteslutas som medlem ur
Västbergaträffen. Beslut om tillfällig avstängning i avvaktan på beslut om uteslutning kan
fattas av styrelsen. Beslut kan gälla för viss tid i avvaktan på utredning. Finner styrelsen skäl
för avstängning och/eller uteslutning meddelar styrelsen denne sin avsikt och motivering.
Meddelandet till medlemmen skall vara skriftligt och lämna tillfälle att inom viss tid
framföra sina synpunkter. Därefter fattar styrelsen sitt beslut, som skall meddelas skriftligt
med mottagningsbevis. Medlemsavgift som erlagts av avstängd och/eller utesluten medlem
anses förverkad.

§ 11
Västbergaträffens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är
styrelsen högsta beslutande organ. Ordförande fattar löpande beslut under perioden
mellan styrelsemötena. Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av mars månad.

§ 12
Kallelse till årsmötet skall införas i medlemstidningen som sänds ut i december månad
varje år. Kallelse kan ske med mail till de som har känd e-postadress. Årsmöteshandlingar
och valberedningens förslag till styrelsen skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast
två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar omfattar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse
Verksamhets- och budgetplan för innevarande år
Propositioner och motioner tillställda årsmötet inom föreskriven tid.

§ 13
Om stadgeenlig kallelse har utlysts är årsmötet beslutsmässigt med det antal
närvarande medlemmar som är röstberättigade.

§ 14
Samtliga beslut inom Västbergaträffen sker genom enkel majoritet. Vid personval samt
eventuella frågor om uteslutning eller annan aktion för eller emot enskild medlem skall
sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal
avgörs sluten omröstning genom lottning medan övriga beslut avgörs genom den
mening mötesordförande biträder.

§ 15
Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst 20 % av
medlemmarna så begär. Vid sådan begäran är styrelsen skyldig att skyndsamt handlägga
begäran om extra årsmöte. Kallelse jämte dagordning till extra årsmöte sker till samtliga
medlemmar senast två veckor före mötet. Vid extra årsmöte har medlem rösträtt som
vid ordinarie årsmöte.

§ 16
Extra årsmöte kan inte fatta beslut i annan fråga än vad som angivits i kallelsen
jämte dagordning.

§ 17
Medlemsmöte hålls senast 30 september. Kallelse till medlemsmöte skall införas i
medlemstidningen som sänds ut i maj/juni varje år. Kallelse kan sändas med mail till
de medlemmar som har e-postadress.

§ 18
Ledamot av styrelsen äger inte rösträtt vid fråga som rör ansvarsfrihet eller vid val av
revisorer och revisorsersättare.

§ 19
Styrelsen skall bestå av minst sju och högst nio ledamöter samt ersättare. Årsmötet utser
ordförande och kassör. Övriga poster konstitueras av styrelsen. Ordförande och
ersättare väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år växelvis. Kassör skall utses ur de
valda ledamöterna för en mandatperiod av ett år.

§ 20
Styrelsens ordförande tecknar Västbergaträffens namn. Ordförande och kassör tecknar
post och bank var för sig. Styrelsen kan genom fullmakt utse ytterligare firmatecknare.

§ 21
Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor (u.i.o.) behandlas:
1.

Mötets öppnande

2.

Ev. parentation

3.

Fråga om stadgeenlig kallelse

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Godkännande av dagordning

6.

Val av mötesfunktionärer

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse

8.

Förvaltningsberättelse

9.

Revisionsberättelse

10.

Fråga om ansvarsfrihet

11.

Fastställande av medlemsavgifter

12.

Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar

13.

Fastställande av verksamhetsplan och budget

14.

Förslag (propositioner) från styrelsen

15.

Förslag (motioner) från medlemmar

16.

Val av styrelse
Val av ordförande
Val av ordinarie ledamöter
Val av kassör
Val av ersättare

17.

Val av revisor och revisorsersättare

18.

Val av valberedningskommitté, varav en sammankallande

19.

Frågor från medlemmarna

20.

Mötets avslutande

§ 22
Det åligger särskilt styrelsen:
att verkställa av årsmötet/medlemsmöte fattade beslut
att ansvara för föreningens administration

att förvalta föreningens tillgångar och tillse att erforderliga försäkringar tecknas
att föreningens medel skall vara placerade i bank
att tillse att den kontanta kassan inte är större än vad som krävs för löpande utgifter
att enligt god redovisningssed förvalta föreningens medel
att senast sex veckor före ordinarie årsmöte överlämna årsredovisningshandlingarna
till revisorerna
att inför ordinarie årsmöte tillse så att årsmöteshandlingar redovisas enligt dessa
stadgar
att inför årsmötet sammanställa en verksamhets- och budgetplan för innevarande år
att fatta och verkställa egna beslut inom de ramar årsmötet givit

§ 23
Styrelsen har bemyndigande att utan årsmötets hörande fatta ekonomiska beslut i ett
ärende upp till ett värde motsvarande 30.000 kr. Styrelsens ordförande kan fatta
ekonomiska beslut upp till 15.000 kr i varje enskilt fall. Mindre inköp, upp till max 5.000 kr,
kan ske efter samråd med kassören. Attesträtt m.m. enligt styrelsens arbetsordning. Till
enskilda ledamöter, kommittéer etc. kan, om behov finns för att verksamheten skall kunna
bedrivas, utbetalas ett förskott om högst 10.000 kr. Redovisning skall ske utan dröjsmål. För
kontanta utbetalningar krävs attesterade underlag.

§ 24
Vid styrelsens sammanträden skall dagordning delges innan styrelsemötets början.
Protokoll skall föras vid varje möte.

§ 25
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter, inklusive ersättare, kallats och fått
möjlighet att deltaga i ärendets beredning och mer än hälften av valda ledamöter är
närvarande.

§ 26
Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga utskott, kommittéer, personer ansvariga för
arkivering, garderob, cafeteria, medlemsregister, hemsida samt VBT-Nytt.

§ 27
Föreningen skall ha två ordinarie revisorer och en ersättare. Vid årsmöte väljs revisorer på
två år växelvis och en ersättare på ett år.

§ 28
Revisorerna skall för varje förvaltningsår avge revisionsberättelse till årsmötet.
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie

årsmöte. Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om:
fastställande av balans- och resultaträkning
styrelsens förslag till disposition av vinst
uttalande om ansvarsfrihet

§ 29
Revisorerna äger rätt att närvara vid Västbergaträffens möten.

§ 30
Revisorerna är skyldiga att, inom ramen för deras granskning, svara på medlemmars frågor
vid års- och medlemsmöten.

§ 31
Förslag från medlemmar ( motioner ) skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari för
behandling av årsmöte och senast den 1 augusti för behandling av medlemsmöte.

§ 32
Upplösning av Västbergaträffen kan endast ske genom beslut med ¾ majoritet av två på
varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar
skänkes till välgörande ändamål.

§ 33
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med enkel majoritet av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av
dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda två månader innan årsmötet. Förslaget skall
göras tillgängligt 14 dagar före årsmötet.

§ 34
Uppstår tveksamhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om fråga uppstår som inte är
förutsedd i stadgarna, hänskjuts frågan i förstahand till styrelsen och i andra hand till
årsmötet.
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