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Stadgar
för

Arholma Intresseförening
antagna 1976, reviderade 1996/97 och 2004

§1
Föreningens firma är Arholma Intresseförening.

§2
Föreningen har till ändamål:

1) att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma angelägenheter,
2) att främja åtgärder, ägnade att skydda och bevara miljön på Arholma,
3) att främja trevnaden på Arholma.

Föreningen bör i största utsträckning samverka med byalaget (bystämman) och övriga
sammanslutningar.

§3
Berättigade till medlemskap i föreningen är:

1) ägare till fastighet på Arholma,
2) på Arholma mantalsskrivna personer,
3) personer som sedan två år är hyresgäster på Arholma,
4) andra personer som visat stort intresse för Arholma och som invalts på

föreningsstämma.
Föreningen må, om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan utesluta medlem ur
föreningen.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av föreningens styrelse.

§5
Föreningens styrelse har sitt säte på Arholma. Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra
ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsens ordförande, tillika föreningens ordförande, väljs av föreningsstämman för tiden till
nästa ordinarie föreningsstämma. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och
skattmästare.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämma för en tid av två år.
Därvid tillses, dels att såväl de på Arholma bofasta som de där icke bofasta medlemmar blir
representerade i styrelsen, och dels att två ledamöter och en suppleant väljs vid ett årsmöte
och övriga vid nästa.

§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
Styrelsen är beslutför, då tre styrelseledamöter är närvarande och om beslutet är ense.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
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§7
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser.
Föreningens räkenskaper skall varje år den 31 december i fullständigt bokslut sammanföras
och senast före april månads utgång tillsammans med styrelsens årsberättelse och protokoll
överlämnas till föreningens revisorer. Räkenskapsåret ska vara 1 januari till 31 december.
Styrelsens medlemmar är solidariskt ansvariga för medel, som förvaltas av styrelsen samt för
beslut rörande medelsförvaltningen, som fattas på styrelsesammanträde, vari respektive
ledamot deltagit. Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut, beträffande vilket han låtit
anteckna sin skiljaktiga mening i protokollet.

§8
Varje medlem har att erlägga årsavgift till föreningen. Årsavgiftens storlek bestämmes av
föreningsstämman.

§9
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall föreningsstämman
utse två revisorer samt en revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits.
Efter granskning skall revisorerna senast den 30 april avgiva berättelse för vilken den till-
eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§10
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i maj månad på Arholma.
Extra föreningsstämma hålles på Arholma, när styrelsen beslutar härom eller minst en
femtedel av föreningens medlemmar gör framställning därom.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1) frågan om stämman behörigen utlysts,
2) val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet,
3) val av två justerare att jämte ordförande justera stämmans protokoll,
4) föredragning av styrelsens årsberättelse samt revisorernas däröver avgivna berättelse,
5) frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
6) val av ordförande, fyra styrelseledamöter och två suppleanter,
7) val av två revisorer och en revisorssuppleant,
8) årsavgift,
9) övriga ärenden.

§11
Kallelse till årsstämma ävensom föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas
medlemmarna per post minst 14 dagar före stämman.
Av föreningsmedlem väckt förslag skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 15 april.

§12
Därest icke annat angivits i dessa stadgar fattas beslut inom föreningen med acklamation eller
efter omröstning med enkel majoritet.
Ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen må ej beslutas annat än vid två
på varandra följande föreningsstämmor varav en skall vara ordinarie.
Upplöses föreningen och uppstår behållning sedan föreningens skulder guldits, skall med
behållning förfaras enligt föreningsstämmans beslut härom.


