STADGAR FÖR KÄGLINGE EGNAHEMSFÖRENING MALMÖ KOMMUN
§1
FÖRENINGEN är en sammanslutning för husägare inom Käglinge egnahemsområde i
Malmö Kommun. Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot
myndigheter och enskilda, samt verka för trevnad och trivsel inom området.
§2
Varje fastighetsägare inom området kan bli MEDLEM och medlemskapet omfattar hela
hushållet. Om man inte är fastighetsägare inom området kan man vara stödmedlem,
dock utan rösträtt.
§3
Varje hushåll som är medlem i föreningen har EN RÖST. Kan fastighetsägaren själv inte
rösta, får en annan myndig person i hushållet rösta istället. En röst kan även överlåtas
med en fullmakt till annan myndig person. Rösträtt vid årsmötet har den fastighetsägare
som betalat föregående års medlemsavgift.
§4
MEDLEMSAVGIFTEN betalas en gång per år, till ett belopp som fastställs på årsmötet.
Eventuellt andra avgifter fastställs av årsmötet i varje särskilt fall.
§5
FÖRENINGENS ORGANISATION är uppdelad på, dels samtliga medlemmar som
sammankallats till årsmötet - som utgör föreningens högsta myndighet - och dels på
styrelsen - som ska förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen är ansvarig inför
årsmötet.
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§6
ÅRSMÖTET ska välja styrelse för det kommande verksamhetsåret, besluta i stadgefrågor, samt ta ställning till väckta motioner och förslag. Årsmötet ska hållas senast den
31 mars och kallelse ska gå ut senast 14 dagar före, genom styrelsens försorg. Medlem
som önskar att ett visst ärende ska behandlas, ska skriftligen inlämna en motion till
styrelsen minst 7 dagar före årsmötet.
§7
VID ÅRSMÖTET SKA FÖLJANDE FRÅGOR BEHANDLAS:
Val av mötets ordförande
Val av sekreterare
Val av två personer som jämte ordföranden ska justera protokollet
Fastställa dagordningen
Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
Framläggande av verksamhetsberättelsen och resultaträkningen
Framläggande av revisionsberättelsen
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
Besluta om medlemsavgift för innevarande år
Val av styrelseledamöter och styrelseersättare, revisorer och revisorsersättare
Övriga frågor
§8
BESLUT ska fattas med enkel majoritet vid såväl årsmöte, medlemsmöte som
styrelsemöte. Röstning sker i regel öppet, dock kan vid val av styrelseledamöter och
styrelseersättare sluten omröstning ske, om så begärs.
§9
STYRELSEN konstituerar sig själv. Den ska bestå av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och ytterligare en ordinarie ledamot samt två styrelseersättare
(5 ordinarie ledamöter + 2 ersättare).
Mandattiden är två år för ordinarie styrelseledamöter. Det innebär att två respektive tre
ordinarie ledamöter avgår vid varje påföljande årsmöte. Styrelseersättarna väljs för ett
år i taget.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande eller då minst
två ledamöter gjort framställning om detta.
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Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Enkel majoritet gäller.
Styrelsen kan tillkalla hjälp av utomstående för särskilda uppdrag. Styrelsen har rätt att
ingå avtal inom ramen för föreningens tillgångar och gjorda beslut på årsmötet.
Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör, minst två av dessa
samtidigt.
§ 10
RÄKENSKAPSÅRET löper per kalenderår.
§ 11
REVISORERNA ska granska föreningens räkenskaper samt kontrollera vården av
föreningens egendom. Två revisorer väljs på två år och växelvis, så att endast en är
avgående. Två ersättare väljs för ett år i sänder.
§ 12
För att en STADGEÄNDRING ska vara giltig, ska den ha blivit antagen på två
medlemsmöten, varav minst ett måste vara ett årsmöte.
§ 13
För att FÖRENINGENS UPPLÖSNING ska vara giltig, ska den ha beslutats vid två på
varandra följande årsmöten. Vid föreningens upplösning beslutar Styrelsen hur
föreningens tillgångar ska disponeras.

STYRELSEN
2011

3 (3)

