Version 3 2019

Stadgar för

Projekt Glasbyn Målerås - förening
§1.
Föreningen syfte är att i projektform verka för utvecklingen av Målerås samhälle med
omnejd, dess föreningar, dess företag och andra lokala verksamheter.
§2.
Föreningens styrelse består av fem personer, som utses för ett år i taget.
§3.
Revisor kan väljas att granska föreningens verksamhet. Eventuell revisor väljs vid årsmöte.
§4.
Styrelsen utser inom sig ordförande och fördelar övriga uppdrag.
§5.
Beslut i styrelsen fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§6.
Medlemmarna kallas till ett årligt möte.
Vid mötet skall följande frågor avhandlas:
- val av justeringsman
- föredragning av styrelsens redovisning för det gångna årets verksamhet
- eventuell föredragning av revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet
- val av styrelseledamöter, eventuell revisor och suppleanter
- fastställande av medlemsavgifter
- eventuell ändring av stadgarna
§7.
Kallelse till det årliga mötet, som hålles under februari månad, sker skriftligen senast 14 dagar
före mötet. Extra årsmötet kan hållas när som helst under året med 14 dagars skriftligt varsel.
§8.
Beslut vid årsmötet fattas med absolut majoritet med utslagsröst för ordföranden vid lika
röstetal.

§9.
Styrelsen kan när behov föreligger sammankalla till allmänna medlemsmöten mellan de årliga
mötena.
§10.
Teckningsberättigade för föreningen är samtliga styrelsemedlemmar två i förening, dock kan
ordföranden själv teckna föreningen vid löpande utgifter.
§11.
Årsavgift för medlemskap ska uttagas för att bekosta mindre utgifter t.ex. porto, lokalhyra vid
föreningsmöten, föredragshållare. Delprojekt skall finansieras efter förslag från styrelsen.

§12.
Föreningens räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.
§13.
Nya medlemmar antages till föreningen efter anmälan till styrelsen eller dess sekreteriat.
§14.
Medlem kan begära utträde ur föreningen genom anmälan till styrelsen eller dess sekreteriat.
§15.
Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning av medlem om denne uppenbarligen verkar emot
föreningens syfte.
§16.
Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen lämnas till styrelsen senast 10 dagar före
årsmöte.
§17.
Styrelsen har sitt säte i Målerås med postadress: Målerås Läder AB, Gröna Gatan 1, 380 42
Målerås.
§18.
Vid föreningens eventuella upplösning skall styrelsen förelägga medlemmarna förslag till
disposition av eventuella tillgångar.
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