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§ 1 Ändamål
Sollentuna slöjdgille är en ideell förening med ändamål att bevara och värna om hemslöjdens
traditioner samt väcka intresse för hemslöjdens bevarande genom att anordna kurser och driva
en vävstuga.
§ 2 Medlemskap
Var och en som visar intresse för föreningen kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom att
den årsavgift, som årsmötet beslutat, betalas till föreningen.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt
motverkar föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte.
§ 3 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen beslutar det eller senast 30 dagar efter det att minst tio
medlemmar skriftligen begärt det för avgörande av angivet ärende.
Rösträtt utövas genom personlig närvaro. Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet
om inte annat begärs. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som mötesordföranden biträder, utom i fråga om val av funktionärer då lottning ska ske.
Kallelse till årsmöte sker genom att styrelsen skriftligen annonserar tid och plats för mötet
senast 14 dagar i förväg. Kallelse får/kan även ske med e-post.
Ärende som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen ska, för att kunna
behandlas, vara upptaget på föredragningslistan.
Motion till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång för att
kunna behandlas av årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.

upprättande och godkännande av röstlängd
fråga om mötets behöriga utlysande
godkännande av dagordning
val av ordförande för mötet
val av sekreterare för mötet
val av två personer som jämte ordföranden ska justera årsmötets protokoll
styrelsens årsberättelse över verksamheten samt balans- och resultaträkning
revisorernas berättelse
fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av över- eller underskott
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

11. val av ordförande för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte samt av övriga styrelseledamöter och suppleanter för berörda mandatperioder.
12. fastställande av årsavgift
13. val av revisorer och revisorssuppleant för tiden fram till och med nästa ordinarie årsmöte
14. val av ledamöter till valberedningen för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte
15. behandling av ärenden som väckts av styrelsen eller av medlem genom motion.
Vid extra årsmöte ska de ärenden behandlas som väckts av styrelsen eller medlem genom
motion. Sådan motion skall ha inkommit i samband med begäran om extra årsmöte.
Vid årsmöte ska protokoll föras.
§ 5 Styrelse
Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna.
Styrelsen består av fem ledamöter. Härutöver ska finnas två styrelsesuppleanter. Mandatperioden uppgår till två år, utom för ordföranden som väljs för ett år i sänder. Styrelsen ska – utöver ordföranden som väljs av årsmötet – inom sig utse övriga funktionärer, bl.a. en vice ordförande och en kassör. Styrelsen ska även utse en av styrelseledamöterna att vara adjungerad
till Sollentuna hembygdsförenings styrelse.
Styrelsen sammanträder på kallelse till samtliga styrelsemedlemmar av ordföranden eller
sedan minst tre av ledamöterna begärt det.
Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden
biträder.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.
§ 6 Revisorer
För varje år väljs två revisorer samt en revisorssuppleant. Föreningens räkenskaper och årsbokslut samt redogörelse för förvaltningen ska årligen före den 31 januari överlämnas till
revisorerna. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen före februari månads
utgång.

§ 7 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen genom beslut vid ett ordinarie årsmöte
med två tredjedels majoritet räknat utifrån samtliga röstberättigade medlemmar eller genom
likalydande beslut med enkel majoritet räknat utifrån samtliga närvarande medlemmar vid
två årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa årsmöten ska vara ett ordinarie
årsmöte.
§ 8 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas i samma ordning som gäller för stadgeändring
enligt § 7.
Beslut om tidpunkten för upplösningen samt hur föreningens tillgångar ska fördelas efter upplösningen fattas med enkel majoritet vid det sista årsmöte som beslutar om upplösningen.

