
 

 

 

 

 

FÖRENINGSSTADGAR 

for 

Aktiva Seniorer i Lerums Kommun 

 

Antagna av årsstämman 2022-02-25 

 

  



 

 

§ 1. Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organi-

sation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemen-

samma intressen.  

 

§2. Medlemskap kan erhållas av alla, som är villiga att efter för-

måga medverka i föreningen Aktiva Seniorers i Lerums kommun 

arbete.  

 

§3. Föreningsstämman är högsta beslutande organ och består av 

föreningens medlemmar.  

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. 

Skriftlig kallelse utsändes av styrelsen senast två veckor före stäm-

man via e-post eller per brev. 

 

Extraföreningsstämma skall sammankallas om styrelsen eller revi-

sor gör framställning härom. Skriftlig kallelse utsändes två veckor 

före stämman via e-post eller per brev. 

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning vid föreningsstäm-

man sker öppet och ordföranden har utslagsröst vid öppen omröst-

ning. Om slutenomröstning begäres, skiljer lotten. 

 Röstning får ej ske med fullmakt.  

Votering skall ske öppet, om sluten omröstning ej begäres.  

 

Ledamot av styrelsen far ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för sty-

relsen eller i val av revisorer. 

 

Motion till föreningsstämman kan väckas av medlem, som erlagt 

fastställd årsavgift och skall vara styrelsen tillhanda senast två 

veckor före stämman. 

 

§4. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande behandlas: 

l. Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna.  

2. Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna 

3. Val av två justerare tillika rösträknare.  

4. Fastställande av röstlängd.  

 



5. Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behand-

ling.  

6. Fastställande av föredragningslista.  

7. Föreningsstämmans behöriga utlysande. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

9. Revisorernas berättelse.  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 

överskott eller täckande av underskott.  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

12. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen.  

13. Föreningsstyrelsens inriktning av verksamheten framläggs för 

kännedom.  

14. Motioner från enskilda medlemmar.  

15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksam-

hetsår.  

16. Val av föreningsordförande för en tid av ett år.  

17. Val av minst 4, högst 9, ledamöter i styrelsen.  

18. Val av två revisorer för en tid av ett år jämte personliga supple-

anter för dessa.  

19. Val av valberedning för en tid av ett år och sammankallande i 

denna.  

20. Frågor vilka stämman beslutat ta upp till behandling. 

 

§ 5. Föreningsstyrelsen leder och ansvarar för föreningens verk-

samhet mellan stämmorna. Den består av föreningsordförande och 

övriga av stämman valda ledamöter. Styrelsen är beslutmässig, då 

mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  

Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för 

föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka 

om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avge 

verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma 

Föreningen kan utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet får ej bilda 

egen majoritet i styrelsen. 

 

§ 6. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i före-

ning eller på annat sätt som styrelsen beslutar.  

 



 

 

 

§7. Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem som ej 

erlagt årsavgift utesluts ur föreningen. 

 

§8. Verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1ja-

nuari - 31 december. 

 

§ 9. Upplösning av föreningen beslutas av ordinarie eller extra för-

eningsstämma. Eventuella tillgångar tillfaller verksamhet som stäm-

man beslutar om.  

 

§ 10. Stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom 

beslut med minst 2/3 majoritet. 

 

 


