Hörningsnäs Villaförening

STADGAR för Hörningsnäs Villaförening
gällande från årsmötet den 13 april 2010
§1
Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av
fastighetsägarna inom området Hörningsnäs i Huddinge kommun i Stockholms län, med uppgift att
tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen, dels i lokala angelägenheter, dels i förhållande till
myndigheter och andra organisationer. Föreningen är politiskt neutral.
§2
Medlemsskap Rätt till medlemskap äger varje fastighetsägare
inom föreningens verksamhetsområde. Varje fastighet representerar en röst, som kan utövas av
fastighetsägaren eller dennes ombud. Medlem som icke erlagt gällande avgifter, äger icke rösträtt intill dessa
erlagts. Medlem som på två varandra följande år underlåtit att erlägga beslutade avgifter, anses ha utträtt ur
föreningen. Medlem som på nu nämnda sätt eller genom skriftlig anmälan avgått ur föreningen, återfår ej
inbetalda avgifter.
§3
Stämmor Årsstämma skall, såvitt hinder ej föreligger, hållas
före maj månads utgång. Extra stämma hålles, då styrelsen anser skäl därtill föreligga. Styrelsen kallar till
stämma och fastställer tid och plats minst fjorton dagar före stämmans hållande. Vid årsstämma skall
följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande och övriga funktionärer för stämman.
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. Anteckning av närvarande ombud och upprättande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat-och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och deras ersättningar.
11. Val av ordförande i styrelsen.
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
13. Val av revisor och revisorssuppleant.
14. Förslag från styrelsen.
15. Behandling av motioner.
16. Utseende av valberedning.
17. Ärenden som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutat ta upp till behandling
18. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.
19. Övriga frågor

Vid extra stämma får -förutom punkterna 1-5 ovan -endast behandlas den eller de frågor som föranlett
att stämman sammankallats.
Beslut vid årsstämma fattas genom öppen omröstning om stämman ej beslutar annorlunda för visst fall.
Som beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt
krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har stämmoordföranden utslagsröst,
utom vid val eller sluten omröstning, då lotten avgör.

§4.
Medlemsavgift Till bestridande av föreningens utgifter erlägger
varje medlem årligen en avgift, vars storlek bestämmes på föregående års ordinarie årsstämma. Avgiften
skall erläggas före årsstämman.
§5.
Styrelse För förvaltning av föreningens tillhörigheter och
ledning av dess verksamhet tillsättes en styrelse, vilken skall utgöras av en ordförande och två till fyra
ledamöter, jämte högst 4 suppleanter.
Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter
a) Ordföranden väljs för 1 år.
b) Ledamöterna väljs för 2 år
C) Suppleanterna utses för 1 år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
erfordrliga funktionärer
Det åligger styrelsen att handha föreningen angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt att teckna dess
firma eller ge någon/några ledamot/ledamöter fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra
protokoll över sina sammanträden.
Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut
sammanställa dem i resultat-och balansräkning samt avge berättelse över kretsens verksamhet.
Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet.
§6. Verksamhet och revision
Verksamhetsår är kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses revisor för tid av ett år jämte
suppleant. Styrelsen har att senast 4 veckor före ordinarie årsstämma ställa erforderliga handlingar till
revisorns förfogande för granskning.
Efter verkställd revision skall berättelse däröver lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsstämma.
§7. Valberedning
Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast 2 veckor
före den stämma vid vilket val skall hållas.

