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Stadgar 
 
 §1 
Namn Föreningens namn är Föreningen Rädda Ältasjon, här nedan 

kallad föreningen. 
  
 §2 
Ändamål Föreningen har till syfte att stödja och aktivt verka för förbättring 

och vård av Ältasjön med sammanhängande sjösystem. 
  
 §3 
 Föreningen är i politiskt avseende obunden. 
  
 §4 
Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet. 

Medlemsavgiften erlägges senast före utgången av påföljande 
kalendermånad efter årsmötet. Medlem som inte efter en 
påminnelse erlagt fastställd avgift, anses frivilligt frånträtt sitt 
medlemskap. 

  
 §5 
Föreningsmöten Föreningen ska hålla årsmöte under månaderna mars till april. 

Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt, eller 
då det skriftligen påkallats av minst 10% av medlemmarna. 
Kallelse med förslag till dagordning skall skriftligen utfärdas av 
styrelsen och tillstållas medlemmarna. I fråga om årsmöte minst 2 
veckor och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I 
kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet 
hålles. 

  
 §6 
Dagordning vid årsmöte Vid årsmöte skall förekomma: 
 1a. Val av mötesordförande. 
 lb. Val av sekreterare vid mötet. 
 1c. Val av 2 st justeringsmän, tillika rösträknare. 
 2. Fråga om mötet blivit behörigt kallat. 
 3. Fastställande av dagordning. 
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt 

revisors berättelse. 
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 6. Val av styrelse: Ordförande, minst 4 övriga ledamöter samt 

minst 1 suppleant. 
 7. Val av en revisor samt en suppleant till denne. 
 8. Fastställande av årsavgift. 
 9. Behandling av inkomna förslag från styrelsen och/eller 

medlemmarna. 
 10. Övriga frågor. 
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 §7 
Rösträtt Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Ärende avgörs 

genom öppen omröstning såvida ej minst en fjärdedel av de 
närvarande medlemmarna begär sluten omröstning. Beslut fattas 
med enkel röstövervikt, och vid lika röstetal genom lottning. 

  
 §8 
Ärenden Vid föreningens möten får upptagas till avgörande endast sådana 

ärenden, som angivits i kallelsen, eller upptagits i föreslagen 
dagordning, eller står i omedelbar anslutning till sådant ärende. 
Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut vid årsmötet 
skall senast den 1 februari tillställa styrelsen skriftlig framställan 
härom. 

  
 §9 
Styrelse Föreningens styrelsen skall bestå av ordförande jämte minst 3 

och högst 6 övriga ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter 
väljes for en tid av 1 år. Minst 1 suppleant väljes för en tid av 1 
år. Vid årsmötet valda ledamöter jämte suppleanter skall vara 
medlemmar i föreningen. 

  
 § 10 
Konstituering Styrelsen har inom sig, vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen kan med sig adjungera annan lämplig person. 
  
Uppgifter § 11 
 Föreningsstyrelsen skall leda verksamheten i överensstämmelse 

med dessa stadgar och verkställa beslut fattade vid föreningens 
möten, samt är mellan dessa möten beslutande organ i frågor 
rörande föreningens verksamhet. 
 
Styrelsen åligger: 
Att förbereda föreningens årsmöte och extra möten.  
Att bilda för verksamheten erforderliga kommittéer. 
Att tillvarataga föreningens och medlemmarnas intressen. 
Att senast 4 veckor före föreningens årsmöte till revisor 
överlämna verksamhetsberättelse samt balans- och 
resultaträkning avseende det senaste verksamhetsåret 

  
 § 12 
Sammanträden Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst 

halva antalet ledamöter så påkallar. 
Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande. Som 
styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta 
närvarande ledamöterna, vid lika röstetal gäller den mening som 
biträdes av ordförande vid sammanträdet. 
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 §13 
Revision För granskning av föreningens räkenskapsår och styrelsens 

förvaltning utses vid årsmötet 1 revisor samt 1 suppleant för 
denne. Revisor skall senast 3 veckor före årsmöte avge skriftlig 
revisionsberättelse. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 
löper från och med den 1 januari till den 31 december. 

  
 § 14 
Stadgeändring För ändring av föreningens antagna stadgar fordras beslut med 

minst 75% majoritet av närvarande medlemmar, vid två på 
varandra följande föreningsmöten, och av vilka ett skall vara 
årsmöte.  Mellan mötena skall minst 3 månader förflyta. 

  
 § 15 
Upplösning För upplösning av föreningen fordras beslut i samma omfattning 

som stadgas i §14. Fördelningen av föreningens tillgängliga 
medel skall vid upplösning av föreningen ske i enlighet med 
beslut fattade vid föreningsmöten stipulerade i §§ 14 och 15. 

  
 


