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Stadgar för Kettilstorps villaförening
Gällande från årsmötet 23 februari 2011.
§1

Syfte

Kettilstorps villaförening är en ideell förening. Föreningens syfte är att:
•

öka gemenskapen och tryggheten i området

•

värna en säker trafikmiljö i och omkring området

•

vara ett forum för diskussion om frågor som är gemensamma för
medlemmarna

•

sprida information om vad som sker i och omkring området, som berör
medlemmarna

•

utöva påtryckningar på kommun och andra berörda myndigheter i frågor
som angår medlemmarna

§2

Medlemskap

Medlem i Kettilstorps villaförening kan den bli som är ägare eller delägare av
fastighet inom Kettilstorpsområdet i Jönköping. Medlem erlägger av årsmötet
fastställd avgift.
§3

Årsmöte

Högsta beslutande organ i villaföreningen är årsmötet.
Årsmötet hålls inom tre månader från avslutat verksamhetsår, på tid och plats som
beslutas av styrelsen.
Extra årsmöte utlyses av styrelsen inom två månader om minst 10 medlemmar så
begär.
Kallelse skall skriftligen lämnas till alla medlemmar senast två veckor före årsmöte
respektive extra årsmöte.
Motionsrätt till årsmötet har alla medlemmar. Motion skall vara inlämnad till
styrelsen minst en månad före planerat årsmöte.
Rösträtt vid årsmötet har de medlemmar som betalat årsavgiften. Rösträtten är
begränsad till en röst per fastighet. Yttranderätt har alla boende inom Kettilstorp.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Följande punkter skall förekomma vid årsmötet:
•

val av ordförande, sekreterare samt justeringspersoner för årsmötet

•

godkännande av kallelse

•

fastställande av dagordning

•

fastställande av röstlängd

•

styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

•

revisorns berättelse

•

fråga om ansvarsfrihet

•

val av ordförande och vice ordförande samt sekreterare och kassör

•

val av hälften av övriga ledamöter på två år samt eventuella fyllnadsval

•

val av revisor

•

val av valberedning

•

arbetsplan och budget

•

medlemsavgift nästkommande år

•

övriga förslag från styrelsen

•

motioner

•

övriga frågor

§4

Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen ansvarig för verksamheten i föreningen.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och de ledamöter som årsmötet
väljer.
Styrelsen konstituerar sig själv vad gäller övriga funktioner.
Styrelsen kan bjuda in andra personer till sina möten och knyta till sig
arbetsgrupper, då det finns anledning.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de av årsmötet valda deltar i beslut.
Om möjligt bör beslut tas enhälligt. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsens ansvarsuppgifter är att:

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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•

planera, leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med syftet

•

handha föreningens ekonomi

§5

Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna överlämnas till
revisorn för granskning senast två veckor före planerat årsmöte.
§6

Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs ett enhälligt årsmötesbeslut eller
majoritetsbeslut vid ett medlemsmöte och ett årsmöte. Information om planerad
stadgeändring ska utgå med kallelsen.
§7

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs två beslut med 2/3 majoritet vid två på
varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Det senare av dessa möten tar
beslut om vad som skall göras med eventuella kvarvarande tillgångar i föreningen.
§8

Firmatecknare

Föreningens post och/eller bankgiro och bankkonto tecknas av ordförande och
kassör var för sig.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se

