
Stadgar
§ 1 Namn Förenmgensnamn är Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap ..

§_ 2 Ändarnål _ Hägersten ...Skärhe1-mens trädgåfdssäl1s*ap al'-elFictoon förenfng .-
med syfte att under trivsamma former förmedla kunskap om
trädgård. Hämta inspiration hos oss genom t.ex. föredrag,
temakvällar och trädgårdsbesök.

§ 3 Medlemmar Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i
föreningen.

§ 4 Medlemsav-
gift

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Föreningen
är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat
innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som
medlemstidning.

\il~..- __ § 5 Årsmöte +
kallelse.

Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet
ska ske senast 3 veckor före fastställt datum.

§ 6 Motioner Senast 2 veckor före årsmötet ska motion från medlem skriftligen
vara inlämnad till styrelsen.

§ 7 Årsmöte På årsmötet behandlas:

1 Upprop och fastställande-av röstlängd.
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av 2 protokolljusterare samt 2 rösträknare.
4 Fråga om.sammanträdet.har utlysts istadgad-ordning: -
5 Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
6 Revisorernas berättelse.
7 Fastställande av resultat- och balansräkning.
8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
9 Val av ordförande.
10 Val av styrelseledamöter och ersättare.
11 Val av revisorer och ersättare.
12 Beslut om antal ledamöter i valberedningskornmitte. Val av val-

beredningskomrnitte samt sammankallande inom denna.
Till ledamot av valberedningen kan ej väljas styrelsemedlem

13 Beslut om arvoden och ersättningar.
14 Motioner till årsmötet.
15 Fastställande av budget.
16 Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
17 Övriga ärenden som årsmötet enhälligt beslutar ska tas upp till

behandling.



~8 Styrelsen Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Ordförande och
kassör utses direkt av årsmötet. Efter förrättat styrelseval, utser sty-
relsen inom sig sekreterare och vice ordförande, Samtliga väljs på
två år i taget.Halva styrelsen står på omval varje år. Ersättarna väljs

. på.e.tLåri tageLSi~n.saml-uanttädet:q!å.-k-aU€}LS&=-f~ål±flffiiäEc'lEl=-
den. Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en
är närvarande. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst. Ersättarna
bör närvara vid styrelsemötena.

1- § 9 Firmateck-
nare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, tillsammans
eller var för sig.

§ 10 Räkenska- Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan- 31 dec. Styrelsen ska
per senast tre veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper

till revisorerna.

(

§ Il Revisorer Revisorerna ska vara 2 ordinarie och l ersättare vilka väljs på ett år.
Föreningens räkenskaper och dess förvaltning granskas av dess
revisorer.

(

.;

Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två
på varandra följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte .
För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet (67%). Om
förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt
på kallelsen.

§ 12 Ändring av
. stadgar

§ 13 Upplösning Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande
möten varardet första--ärordinarre--årsmöte. För giltigt beslut
fordras att minst 75% av de närvarande medlemmarna är ense
om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en
likvidation användas för syfte som överensstämmer med före-
ningens målsättning i§ 2.


