Förslag till stadgar

Tämnarens Vatten Ideell förening
§ 1 Ändamål
Föreningens uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla sjön Tämnaren i Uppsala län.
Föreningens mål är att Tämnaren skall leva minst ett ytterligare sekel som en frisk och attraktiv sjö.

§ 2 Säte
Föreningens säte är Östervåla i Heby kommun

§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan den som är intresserad att verka för och stödja föreningens ändamål och
syfte bli.
Även juridisk person kan vara medlem i föreningen efter prövning av styrelsen
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till föreningen för nästkommande kalenderår. Medlemsavgiften
gäller för ett år och betalas i förskott.

§ 4 Årsmöte
Föreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte hålls varje år före maj
månads utgång.
Kallelse till föreningens årsmöte skall företrädesvis ske genom epost. Kallelse utfärdas av föreningens
styrelse tidigast fem (5) veckor och senast tre (3) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar görs
tillgängliga via föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet.
Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av föreningens
medlemmar så begär.
Rätt att till föreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. Förslag skall senast
två (2) veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse.
Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.
Vid ordinarie årsmöte skall en styrelse väljas för tiden till nästa ordinarie årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1.

Val av ordförande att leda förhandlingarna.

2.

Val av sekreterare.

3.

Val av justeringsmän.

4.

Godkännande av årsmötets utlysning.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
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6.

Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning.

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.

Fastställande av medlemsavgift för tiden till nästa ordinarie årsmöte.

9.

Förslag från styrelsen (propositioner).

10. Inkomna förslag (motioner).
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande och vice ordförande för ett (1) år.
13. Val av minst 3 och mest 5 styrelseledamöter för ett (1) år.
14. Beslut om arvoden för styrelsen.
15. Val av två revisorer och ersättare för dem.
16. Val av valberedning.
17. Övriga ärenden.
Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering i personfrågor som skall vara sluten. Röstning får
ske med fullmakt. Dock får röstning med fullmakt inte ske för mer än maximalt 10 % av röstberättigade
medlemmar.
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor om
stadgeändring. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med lotten och övriga frågor i enlighet med den
mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även
övriga frågor genom lottning.
Ledamot av föreningens styrelse äger inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 5 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och minst tre
(3) och mest fem (5) av årsmötet valda ledamöter.
Styrelsen utser för verksamheten erforderliga funktionärer och arbetsgrupper.
Styrelsen åligger
att

leda den organisatoriska verksamhet och handha föreningens ekonomi

att

samverka med alla intressenter runt sjön

att

samarbeta med Norra Östersjöns Vattenmyndighet, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Uppsala Universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län samt övriga myndigheter och
institutioner som kan vara av intresse för föreningen.

att

ta tillvara de möjligheter som finns för att utveckla sjön.
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§ 6 Räkenskaper och revision
Räkenskapsåret är kalenderår. Räkenskaper, förvaltningsberättelse och övriga handlingar som berör
förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast åtta (8) veckor före årsmötet.
Granskningen skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet
överlämnad till styrelsen senast sex (6) veckor före årsmötet.

§ 7 Stadgar och stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan endast beslutas av föreningens årsmöte, varvid två tredjedels
majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar krävs. Stadgeändring kan bara göras genom
beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 8 Upplösning
Om förening skall upplösas, sammankallas till extra årsmöte. I personlig kallelse till årsmöte anges att
förslag till upplösning skall behandlas på årsmötet.
Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan betalande medlemmar
vid tiden för beslutet om upplösning.
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