Stadgar för den ideella föreningen Kilsbergskanten
§1 Föreningens namn ska vara föreningen Kilsbergskanten
§2 Föreningens ändamål är att förbättra förutsättningarna för att kunna arbeta och
bo på landsbygden och öka sammanhållningen och de sociala kontakterna.
Verksamheten ska ha en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar inriktning.
Föreningen ska i första hand arbeta med utvecklingen i byar, skogs- och bergsbygd i
södra Kilsbergen och angränsande områden.
§3 Obunden. Föreningen Kilsbergskanten är partipolitiskt och religiöst obunden.
§4 Säte. Styrelsen har sitt säte i Lekebergs kommun.
§5 Medlemskap är öppet för företag, föreningar, offentliga organ och enskilda
personer, som vill arbeta i ändamålsparagrafens anda.
Medlemsavgift erläggs årligen och fastställs på föreningens årsstämma för
nästkommande år.
Medlem är den som betalt medlemsavgift året innan årsmötet. Avgiften kan vara
differentierad för olika medlemsgrupper.
Medlem kan uteslutas ur föreningen av styrelsen om den motarbetar föreningens
ändamål och om den inte betalat medlemsavgift vid innevarande års utgång och efter
två påminnelser via e-post.
§6 Verksamhet. Föreningens fasta organ är årsmöte och styrelse. Räkenskapsåret
ska vara 1 januari – 31 december.
§7 Styrelsen ska bestå av minst 5 personer och utses på årsmötet. Styrelsen ska ha
en jämn könsfördelning och representanter från olika medlemsgrupper ska finnas.
§8 Revisor ska granska styrelsens förvaltning och lämna revisionsrapport till
årsmötet.
§9 Årsmötet ska hållas årligen före februari månads utgång på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte och årsmöteshandlingar ska vara utsända
via e-post senast 14 dagar före årsmötet.
Dagordningen på årsmötet ska minst innehålla följande:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4. Förslag på dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Val av två justerare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse med bokslut
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner från medlemmarna
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det innevarande året
13. Styrelsens budgetförslag för det innevarande året
14. Fastställande av medlemsavgifter för det innevarande året

15. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
16. Val av
a. ordförande – 1 år
b. övriga ledamöter – 2 år
c. två revisorer – 1 år
d. valberedning – 2 år
17. Arvodering av styrelsen
18. Årsmötet avslutas
§10 Extra årsmöte hålls då en majoritet i styrelsen, en majoritet av föreningens
medlemmar eller revisor finner det behövligt.
§11 Beslutsförhet. Årsmötet och extra årsmötet är beslutsföra när minst 10
medlemmar är närvarande och årsmöteskallelse har gått ut i enlighet med stadgarna.
Beslut fattas med enkel majoritet. En medlem är lika med en röst.
§12 Stadgefrågor. För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra
följande möten varav det ena ska vara årsmötet.
§13 Upplösning. Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet hur tillgångarna ska
fördelas.
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