INBJUDAN
TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG
Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar.
Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen och kommunen för att bilda ett
föreningscentrum i kommunen och öka samarbetet med varandra och dra igång och driva
gemensamma projekt.
Vi vänder oss till ALLA föreningar i hela Nordanstig.
Läs igenom förslaget till stadgar och dagordningen för kvällen Fundera tillsammans med andra vilka
som är lämpliga att representera er socken och er verksamhet i styrelsen. Vi behöver även ha förslag
på revisorer och en representant till valberedningen från varje socken
Vi träffas på Bergsjögården tisdagen den 2 februari kl 18.30
Varmt välkomna till en inledning av samarbete mellan olika verksamheter för att ge oss alla i
Nordanstig en ökad livskvalitet.

Gruppen med ansvar för kultur och föreningsliv som bildades på Kreativt Race den 24 oktober 2009:
Ellen Sjödin, Ingagreta Mattsson, Sven Norman, Maud Watz, KarlOlof Ljunglöf, Mona Ljunglöf, Marika
Engberg, Boerje Bohlin, Gilbert Spång, Sven O Svensson och Ulf Sundblad.

Anmäl dig gärna i förväg till Ulf Sundblad ulf@sundbladlk.se, 0652719 99, 070722 54 54
genom föreningsrepresentant Ulf Sundblad

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR KONSTITUERANDE MÖTE FÖR BILDANDE
AV EN FÖRENINGEN FÖR NORDANSTIGS FÖRENINGAR

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän och rösträknare
6. Presentation av bakgrund och syfte med en gemensam förening
7. Fråga om mötet vill bilda en gemensam förening för Nordanstigs föreningar
8. Förslag på namn
9. Genomgång och antagande av stadgar
10. Val av interimsstyrelse
11. Val av ordförande
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift
15. Diskussion om kommande verksamhet
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR FÖRENING FÖR NORDANSTIGS FÖRENINGAR
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är XXXXXXXXXXXX ideell förening
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att stödja utveckling och samarbete mellan medlemsföreningar med
säte i Nordanstigs kommun. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall stödja
verksamhet som leder till kommuninnevånarnas sociala, kulturella och fysiska utveckling och
därigenom höja innevånarnas livskvalitet.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:
•
stimulera till ett ökat samarbete mellan medlemsföreningar
•
stimulera till ett ökat samarbete mellan medlemsföreningar, kommunen och andra
verksamheter som gynnar medlemsföreningarna
•
på begäran av medlemsföreningar representera dem gentemot kommun, myndigheter,
bidragsgivare och andra organisationer som föreningen anser lämpligt
•
ta initiativ till och undersöka intresset bland medlemsföreningar för gemensamma projekt
•
anordna seminarier och utbildningar i ämnen som är angelägna för föreningarna
•
inventera och presentera de möjligheter till stöd som finns för olika föreningsverksamheter
•
bistå medlemsföreningar med råd om val av stöd och formuleringar vid ansökan om stöd och
bidrag
•
utveckla och ge starthjälp i redovisningssystem som underlättar redovisning till bidragsgivare
och myndigheter
•
tillhandahålla kontorslokal och kontorsutrustning samt igångsättningshjälp för
medlemsföreningar
•
stödja start och vidareutveckling av ungdomsverksamhet i varje socken
•
ta fram statistik och sprida kunskap om vad de ideella föreningarna betyder för oss i
Nordanstigs kommun
•
ta fram och underhålla ett aktuellt register över föreningar i Nordanstig
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.
§4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den förening som aktivt vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig
att följa föreningens stadgar. Endast ideella föreningar och stiftelser kan bli medlem. Ny
medlemsförening är medlem när medlemsavgift är registrerad på föreningens konto.
§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§6 Styrelsen
Styrelsen består av fjorton ledamöter varav två från respektive Gnarps, Hassela, Bergsjö,
Jättendals, Harmångers och Ilsbo socknar. Nordanstigs företagarförening äger rätt att
nominera två ledamöter till styrelsen. Årsmötet utser en ordförande bland de valda. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga poster styrelsen anser sig
behöva.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska
verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter
begär detta.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Styrelsen utser inom sig minst två ledamöter som tecknar föreningens firma var för sig.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens
revisorer senast den 15 mars.
§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska
avge sin revisionsberättelse senast 30 dagar efter styrelsens överlämnande av årsredovisning.
§10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast 31 maj på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska vara alla medlemmar tillhanda via e-post
eller brev senast 15 dagar före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Upprättande av röstlängd där varje medlemsförening skriver in namnet på sin representant.
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens
förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av 7 ledamöter varav en från varje av kommunens sex socknar samt en från Nordanstigs
Företagarförening för en tid av två år.
13. Val av ordförande bland sittande eller nyvalda ledamöter för en tid av 1 år.
14. Val av en revisor för en tid av två år.
15. Val av valberedning med en representant vardera från tre socknar för en tid av två år. En av de
valda utses till sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10
av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får
endast de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen behandlas. När styrelsen
mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 15 dagar utlysa sådant möte att hållas senast
30 dagar från utlysande. Skriftlig kallelse ska vara alla medlemmar tillhanda via e-post eller brev
senast 15 dagar före årsmötet.
§ 12 Förslag och motioner att behandlas av årsmötet och extra årsmöte.
Såväl medlemsförening som styrelsen får avge motion och förslag att behandlas på årsmöte och extra
årsmöte. Motion/förslag från medlemsförening skall vara styrelsen tillhanda senast 15 april. Ärenden
på extra årsmöte skall följa § 11.
§13 Rösträtt
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlemsförening en röst. Dessutom har styrelsen en röst. En
röstlängd upprättas vid inledningen av årsmötet eller extra årsmöte där varje förening skriver in
namnet på sin representant. Representant ska kunna styrka att han/hon är utsedd av sin förening t ex
genom protokollsutdrag, fullmakt eller annan handling. Varje mötesdeltagare från medlemsförening
har yttrande- och förslagsrätt på årsmöte och extra årsmöte.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemsföreningar som är närvarande på
mötet.
§15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett enigt årsmöte. Vid oenighet tas frågan om
stadgeändring upp på nästa årsmöte eller på ett extra årsmöte där det krävs minst 2/3 av antalet
avgivna röster för att en stadgeändring skall ske. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av
medlemsförening som av styrelsen. Förslag till stadgeändring ska vara avgiven senast 15 april.
§16 Utträde
Medlemsförening som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlemsföreningens utträdesbeslut skall styrkas genom protokoll från styrelse-, års- eller extra
årsmöte. Medlemsföreningen anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§17 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen. Beslut om uteslutning tas av styrelsen eller om frågan hänskjuts till årsmöte av
detta.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra
sig inom minst 15 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den
berörde inom 10 dagar efter beslutet. Medlemsförening har rätt att hänskjuta beslut om uteslutning till
årsmöte eller extra årsmöte för avgörande.
§18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs ett enigt årsmöte. Vid oenighet tas frågan om upplösning upp på
nästa årsmöte eller på extra årsmöte där det krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster för att en
upplösning skall ske.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar, efter att alla skulder betalats, fördelas mellan
medlemsföreningar som då får ansöka om medel. Styrelsen fattar detta beslut. Ansökan om medel
skall inkomma till styrelsen senat 30 dagar efter beslut om upplösning.

Dessa stadgar är antagna på konstituerande möte på Bergsjögården den 2/2 2010.
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