Stadgar för Föreningen Midsommargården
1. Namn
Föreningen Midsommargården
2. Föreningens ändamål
Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att verka för gemenskap och förståelse
mellan människor. Den skall erbjuda kulturella och sociala verksamheter som riktar sig till olika
åldersgrupper. Föreningens lokal Midsommargården skall fungera som en hemgård i den
kulturtradition som detta medför. Däri ingår barn- och ungdomsverksamheter, grupp- och
föreningsverksamheter och folkbildningsarbete som föredrag, kurser och studiecirklar. Lokaler
som är lämpliga och tillgängliga skall kunna hyras av medlemmar och allmänhet för verksamhet
i samstämmighet med föreningens ändamål.
3. Säte
Styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
4. Organ:
Föreningens organ är:

1) Årsmöte
2) Styrelse
3) Revisor
4) Valberedning

5. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som intresserar sig för och stödjer föreningens verksamhet.
Medlem blir den som betalar medlemsavgift. Medlem registreras av styrelsen i
medlemsmatrikel.
6. Utträde och uteslutning
Medlemskapet i föreningen gäller per helår (jan-dec). Förnyas inte medlemskapet avslutas det.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och
medlemskapet upphör. Medlem får endast uteslutas ur föreningen då medlemmen uppenbart
motarbetat föreningens ändamål eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningen eller
föreningens intressen. Beslut om sådant utträde fattas av årsmötet efter styrelsens förslag.
7. Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för gällande år beslutas av styrelsen. Den ska vara differentierad för enskilda
medlemmar respektive föreningar och företag (d.v.s. en avgift för privatpersoner och en för
föreningar/företag). För att rösträtt och övriga medlemsrättigheter skall gälla skall medlemsavgift för gällande verksamhetsår vara inbetald.
8. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast under oktober
(april) månad. Mötet hålls på den tid och plats styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte skall ske
skriftligen till föreningens medlemmar senast tre veckor före årsmötesdagen.

9. Rösträtt vid årsmöte
Med ett undantag enligt nedan har alla betalande medlemmar rösträtt och förslagsrätt på
årsmötet. Varje juridisk person har en röst.
De som har blivit medlemmar senare än sex (6) veckor innan årsmötet har ingen rösträtt på
mötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen
eller vid val av revisorer.
Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar
ändring av stadgar eller föreningens upplösning (se vidare §18 och §19).
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om personval, då
avgörandet sker med hjälp av lottning.
10. Förslag till ärenden vid årsmöte
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast
en vecka i förväg. Undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller
föreningens upplösning (se vidare §18 och §19).
Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angetts i kallelsen (se §12).
11. Ärenden på årsmötet
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och protokollförare
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
Föredragning av revisorns berättelse samt fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ordinarie ledamöter
Val av suppleanter till styrelsen
Val av valberedning
Val av revisor och revisorssuppleant

Övriga frågor
Årsmötets avslutande
12. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel (1/4) av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen
och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den
inom femton (15) dagar utlysa extra årsmöte att hållas inom trettio (30) dagar från erhållen
begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista hanteras på samma sätt som för ordinarie
årsmöte. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angetts i kallelsen.
– Om styrelsen inte hörsammar begäran om extra årsmöte har revisorn eller en fjärdedel (1/4)
av medlemmarna rätt att kalla till extra årsmöte.
13. Styrelsen
Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall
bestå av minst fem ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på
två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
14. Styrelsens åligganden m.m.
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt
fastställda planer samt på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall
ansvara för och arbeta efter förenings stadgar.
Det åligger styrelsen särskilt:
att tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att leda och fördela arbetet inom föreningen
att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget till årsmöte
att kalla till beslutade årsmöten
att ansvara för och förvalta föreningens medel
att vara arbetsgivare för föreningens anställda
Har ordföranden förhinder skall en ledamot av styrelsen träda in i ordförandens ställe.
15. Föreningens ledning
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda
styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller
arbetsutskott inkallas.

16. Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per helår (jan-dec).
17. Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor och
en revisorssuppleant. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen
senast 15 dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.
18. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det
lämnats till styrelsen senast två månader före årsmötet. Förslaget skall senast 15 dagar före
årsmötet ha behandlats av styrelsen och tillställas medlemmarna i kallelsen till årsmötet.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av
minst 2/3 av samtliga angivna röster.
19. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det ordinarie
årsmöte där det önskas behandlat.
Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten. Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas
till bestämda ändamål i linje med föreningens verksamhet och syfte.
20. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, till dess frågan avgjorts av
årsmötet.

