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Föreningsstadgar för koloniföreningen Öster II
Antagna av stämman vid ordinarie årsmöte 2021-05-02 och extra stämma 2021-09-19
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Koloniföreningen Öster II

§2

Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och har till ändamål

§3

-

att verka mot myndigheter, organisationer och enskilda i enlighet med
medlemmarnas intressen

-

att bland medlemmarna verka för ett gott samarbete, god sammanhållning
och trivsel inom koloniområdet

Medlemskap
Medlem i föreningen är den kolonist som innehar arrendeavtal i Lunds kommun
inom föreningens verksamhetsområde samt betalar sin årsavgift och i övrigt följer de beslut
som styrelsen eller föreningen tar på ett möte
Ett koloniarrende äger en röst

§4

Årsavgift
Årsavgiften till föreningen fastställes av årsmötet

§5

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till föreningens årsmöte kallas alla
medlemmar. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång. Information om årsmöte anslås
senast sex veckor före mötet. Motioner ska därefter vara styrelsen tillhanda senast tre veckor
före årsmötet eller vid ett senare tillfälle som styrelsen beslutar. Kallelsen till årsmöte är
skriftlig och sker senast två veckor före mötet. Kallelsen innehåller datum, tid och plats
för årsmötet, dagordning som anger vilka ärenden som ska behandlas på mötet samt motioner
och verksamhetsberättelse
På årsmötet ska följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen
2. Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare
10. Fastställande av budget och avgifter för nästkommande år
11. Val av föreningens ordförande, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
12. Val av revisor och revisorsuppleant
13. Val av ombud till Lunds Kolonisters Centralförening (LKC)
14. Utseende av valberedning
15. Utseende av övriga uppdragshållare
16. Behandling av medlemmars motioner tillårsmötet
17. Behandling av styrelsens ärenden som hänskjutits till årsmötet
18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande
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Styrelse
Styrelsen leder föreningens verksamhet och består förutom ordföranden av minst tre
och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst två suppleanter
Ordföranden väljs vid årsmötet på ett år. Mandattiden för övriga styrelseledamöter
och suppleanter är två år med växelvis avgång
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och firmatecknare
Styrelsen för protokoll över sina sammanträden. En majoritet av ledamöterna,
inklusive suppleanter vid ordinarie ledamöters frånvaro, ska vara närvarande för beslut
vid styrelsens sammanträden

§7

Årsredovisning
Styrelsens årsredovisning omfattar förgående kalenderår från den 1 januari till och
med den 31 december. Årsredovisningen består av styrelsens verksamhetsberättelse
samt bokslut med resultat och balansräkning

§8

Revision
Revisor och revisorsuppleant väls på två år med växelvis avgång. Revisorn har att
avge revisionsberättelse i vilken anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller
avstyrks

§9

Stadgeändring
Ändring i föreningsstadgarna kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra
följande medlemsmöten, varav den ena ska vara årsmöte

§ 10

Föreningens upplösning
Föreningens upplösning kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande
medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Vid föreningens upplösning tillfaller
föreningens tillgångar Lunds Kolonisters Centralförening (LKC)

