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STADGAR FÖR LJUSTERÖ FÖRETAGARFÖRENING
§1
Föreningens namn är LJUSTERÖ FÖRETAGARFÖRENING.
§2
Föreningen som är en ideell och opolitisk förening har till ändamål;
att

främja företagsamheten på Ljusterö med omnejd,

att

främja samarbetet mellan bygdens företagare,

att

slå vakt om ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättssäkerhet,

att

värna om småföretagen samt skapa förståelse för deras betydelse för ekonomi och
sysselsättning inom föreningens verksamhetsområde,

att

bevaka Ljusteröföretagens allmänna intressen gentemot stat, landsting, kommun och
andra intressenter,

att

medverka vid marknadsföringen av de till föreningen anslutna företagen,

att

verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom föreningens
verksamhetsområde.

§3
Medlemskap i föreningen kan erhållas av företag inom föreningens verksamhetsområde.
Skriftlig ansökan om medlemskap prövas av styrelsen som beslutar om antagande av ny
medlem.
§4
Medlem, som inte har erlagt fastställda avgifter eller som bryter mot föreningens stadgar eller
beslut, eller som skadar dess anseende kan uteslutas av årsmötet genom beslut med 2/3
majoritet.
§5
Föreningen har sitt säte på Ljusterö, Österåkers kommun.
§6
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, vilken företräder föreningen, bevakar dess
intressen samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda
bestämmas i dessa stadgar. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för
sig eller två styrelseledamöter i förening.
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§7
Styrelsen åligger;
att

verkställa av föreningsstämma fattade beslut,

att

handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver föra räkenskaper,

att

till årsstämman avgiva årsredovisning samt förvaltningsberättelse för senast
tilländalupna räkenskapsår,

att

besluta om inval av nya medlemmar,

att

verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.

§8
Föreningens styrelse består av ordförande, 1.e och 2:e vice ordförande samt fyra ledamöter.
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år varvid iakttas att vid varje årsmöte företas val
av halva antalet ledamöter. Styrelsen utser sekreterare och kassör. Sekreterare och kassör kan
även adjungeras. Styrelsen kan utse arbetsutskott med befogenheter som fastställs av
styrelsen.
§9
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Varje medlem har en röst vid
stämman
§ 10
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång. Personlig kallelse
skall ske senast tre veckor före föreningsstämman.
§ 11
Till extra föreningsstämma kallas, om styrelsen finner detta behövligt eller då minst 2/10 av
antalet medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra
föreningsstämma får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
§ 12
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkännande av röstlängd.
Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar samt val av stämmosekreterare.
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Fråga om stämman utlysts stadgeenligt.
Anmälan av protokoll från föregående stämma.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för
det gångna året.
Föredragning av revisorernas berättelse.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fastställande av balansräkningen för föregående räkenskapsår.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.
Behandling av till stämman inkomna ärenden och motioner. Dessa skall i skriftlig form
ha tillställts styrelsen, senast 14 dagar före stämman.
Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.
Anmälan av budget och fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Val av ordförande i föreningen.
Val av styrelseledamöter i tur att avgå.
Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Val av övriga funktionärer.
Val av representant i Skärgårdsrådet
Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en är
sammankallande.
Övriga ärenden.

§ 13
Personval där votering begärs, sker genom sluten omröstning såvida inte årsmötets samtliga
närvarande medlemmar enas om öppen omröstning.
§ 14
Övriga beslut fattas genom enkel röstövervikt, såvida inte annat föreskrivs i stadgarna. Vid
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet
genom lottning.
§ 15
Medlemmarnas årsavgifter bestäms av föreningsstämman.
§ 16
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna skall avlämnas till revisorn
för granskning senast den 15 februari.
Revisorn skall senast två veckor innan ordinarie årsmöte avlämna sin berättelse över
styrelsens förvaltning samt förslag angående beviljande av ansvarsfrihet.
§ 17
För ändringar av och tillägg till dessa stadgar fordras beslut av två föreningsstämmor, varav
den ena måste vara ordinarie.
§ 18
För beslut om föreningens upplösning erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande
föreningsstämmor.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter att alla skulder betalats, fördelas lika mellan
medlemmarna.
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