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STADGAR FÖR SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENING
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__________________________________________________________________
§ 1 Firma
Föreningens namn är Spånga Företagareförening.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen, som är ideell, utgörs av företagare i Spånga Centrum och dess närhet.
Ändamålet är att:
- verka för att Spånga Centrum blir välkänt och uppskattat som affärscentrum,
- främja företagsamheten och öka den positiva kraften (den s.k. Spångaandan) i
området,
- bidra till ökad samverkan mellan skola, näringsliv och samhälle,
- verka för ökad trygghet och social integration i Spångaområdet samt
- i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Spånga i Stockholms kommun.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som driver rörelse eller idkar verksamhet i
Spånga Centrum och dess närhet.
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen.
Medlemskap i föreningen gäller för verksamhetsår.
Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning
Utträde sker efter skriftlig uppsägning som ska inges till styrelsen senast en månad
före verksamhetsårets slut.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Styrelsens beslut om uteslutning måste vara enhälligt. I annat fall hänskjutes frågan
till föreningens avgörande. Föreningsbeslut om uteslutning skall omfattas med två
tredjedelars majoritet av avgivna röster.
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§ 5 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst tre och högst tio ledamöter.
Ordförande väljs av ordinarie årsmöte för en tid av 1 år.
Ledamöter väljs för en tid av 2 år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening.
§ 7 Revisorer
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av två revisorer,
vilka utses på ordinarie årsmöte för ett räkenskapsår i sänder.
§ 8 Medlemsavgift
Medlemsavgift till föreningen fastställes av årsmöte.
§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.
§ 10 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.
§ 11 Kallelse
Styrelsen ska skriftligen kalla till styrelsemöte och medlemsmöte när den finner skäl till det.
Dock minst 4 styrelsemöten och 1 medlemsmöte per år exklusive årsmöte.
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.
Kallelse till möten skickas senast tio dagar före aktuellt möte.
§ 12 Ärenden på årsmötet
Följande ärenden ska behandlas på årsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Fastställande av röstlängd
Val av justeringsmän
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Styrelsens årsredovisning
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6. Revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om
hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
9. Fastställande av avgifter
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden
§ 13 Rösträtt
Varje medlemsföretag äger en röst.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
När stadgarna inte säger annat fattas föreningens beslut med enkel majoritet,
i öppen omröstning om inte sluten begärs. Vid lika rösttal bereds frågan igen.
§ 14 Stadgeändringar
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska , för att bli gällande, fattas med tre
fjärdedelars majoritet av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska
vara årsmöte. Mellan de två mötena ska minst 30 dagar förflyta.
§ 15 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller PRV:s handledning avseende ideella
föreningar.

