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Stadgar för Arholma Skärgårdsförening

§1 Ändamål

1.1 Arholma Skärgårdsförening är en ideell förening, partipolitiskt och fackligt obunden.
1.2 Föreningen ska slå vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv,

kultur och samhällsfunktioner. Föreningen skall verka för den bofasta befolkningens
möjligheter att leva kvar i sin hembygd under tidsenliga förhållanden.

1.3 Föreningen skall vidare verka för att företagsamhet på Arholma under socialt ansvar
genom:

                     Att främja företagsamheten på Arholma.
                     Att verka för samarbete inom näringslivet och med boende på ön med omejd.

§2 Medlemskap

2.1 Rätt att vara medlem har personer som är mantalsskrivna och fast boende på Arholma
med omnejd och som godkänner dessa stadgar.
Föreningen välkomnar även stödjande medlemmar. Med stödjande medlemmar avses person
som ej uppfyller ovan ställda krav men som stödjer föreningens ändamål och godkänner dessa
stadgar. Stödjande medlem har ej rösträtt.

§3 Medlemsavgift
 3.1 Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§4 Medlemsmöten
4.1 Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före mars månads
utgång.
4.2 1/3 av medlemmarna eller styrelsens majoritet har rätt att kalla till extra medlemsmöte då
de finner det lämpligt. Extra möte får inte avgöra andra frågor eller ärenden än de som
angivits i kallelsen.
4.3 Kallelse skall ske senast två veckor före möte. Vid möte äger varje närvarande medlem en
röst.
4.4 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Godkännande av röstlängd.
2 Val av mötesordförande och sekreterare.
3 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
4 Frågan om mötets behöriga utlysande.
5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
6 Revisorernas berättelse.
7 Fastställande av resultat och balansräkning, samt beslut om resultat.
8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9 Behandling av till årsmötet inkomna ärenden.
10 Verksamhetsplan för kommande år.
11 Fastställande av medlemsavgift.
12 Val av styrelseordförande om ett år.
13 Val av minst 4 övriga styrelserepresentanter, varav 2 på två år.
14 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant.



15 Val av valberedning.
16 Övriga ärenden.

§5 Styrelsen
5.1 Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig om mer än
hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Rätt att närvara med förslags och
yttranderätt vid styrelsemöten har föreningens övriga medlemmar samt stödjande medlemmar.
Förslag och synpunkter som ska behandlas ska skriftligen eller muntligt lämnas till styrelsen
senast tre veckor före årsmötet.

§6 Firmatecknare
6.1 Föreningens firma tecknas av ordförande och sekreterare var för sig.

§7 Räkenskaper och revision.
7.1 Föreningens räkenskaper förs för kalenderår och skall avlämnas till revisorerna senast tre
veckor före årsmöte.
7.2 Revisorerna skall före årsmöte ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt
avge sin berättelse till årsmötet.

§8 Stadgar
8.1 Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av två på varandra följande årsmöten varav det
ena skall vara ordinarie. Båda mötena skall uppnå minst två tredjedelsmajoritet.

§9 Upplösning
9.1 Föreningen kan endast upplösas om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande årsmöten. Det ena skall vara ordinarie årsmöte.
I kallelsen till dessa två årsmöten skall klart anges förslaget om upplösning av föreningen.
Eventuella tillgångar skall sedan skulder reglerats, fördelas till föreningar som arbetar för
Arholmas bästa och som verkar på ön.


