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S T A D G A R 
för föreningen 
Torpet Lugnet  

i Norsborg 
2017-01-28. 

(Ersätter stadgar antagna 

2006-04-19). 

 
§  1 FÖRENINGENS NAMN OCH SYFTE 

 

Föreningens namn skall vara ”Torpet Lugnet”. Föreningen, med 
organisationsnummer 9999011897, är en ideell förening, vars syfte är att 

bevara Torpet Lugnet, som ägs av Botkyrka kommun.  
 

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE 
 

Föreningen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun. 
 

§ 3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
 

• att i dialog med kommunen förvalta och underhålla ”Torpet 
”Lugnet” på ett ansvarsfullt sätt 

• att arrangera trivsel-aktiviteter för föreningens medlemmar. En 
medlem får ta med ”nära och kära” till dessa trivsel-aktiviteter 

• att samordna användningen av ”Torpet Lugnet” till olika 

aktiviteter för medlemmarna, eller för andra föreningar och 
organisationer enligt överenskommelse eller avtal med 

föreningens styrelse. 
  

§ 4 MEDLEMSKAP 
 

En ny medlem, som har eller haft anknytning till Botkyrka kommun, äger 
rätt att ansöka om medlemskap i föreningen. Styrelsen bereder ansökan 

enligt föreningens fastlagda rutiner och beslutar om medlemskap. 
 

§ 5 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 
 

Medlemskap kan av styrelsen beslutas upphöra på följande grunder: 
• medlem ansöker om utträde, 

• medlem erlägger ej fastlagd avgift vid två på varandra följande 

utdebiteringstillfällen 
Medlem kan klaga på uteslutning vid årsstämman. 
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§ 6 FÖRENINGENS FÖRVALTNING 
 

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie stämma. I 

förekommande fall kan en extrastämma även vara beslutande. Föreningens 
angelägenheter handhas mellan stämmorna av en styrelse (se § 7). 

Styrelsen fattar beslut om föreningens ekonomiska och administrativa 
förvaltning.  

 
§ 7 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 
Styrelsen skall bestå av minst tre, (en ordförande, en kassör och en 

ledamot) och högst sex ledamöter. Dessa väljs på årsstämman för en tid 
av två år. Styrelsen kan vid behov knyta till sig adjungerande ledamöter. 

Dessa ledamöter, som ej har beslutanderätt, kan fritt utträda ur styrelsen 
när uppdragen är fullgjorda. 

 
§ 8 STYRELSENS UPPGIFTER 

 

Styrelsen skall verka i enlighet med § 3, föreningens ändamål. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av ledamöterna deltar i 

styrelsemötet. 
 

§ 9 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre 
ledamöter begär ett möte. 

 
§ 10 ORDINARIE OCH EXTRA STÄMMA 

 
Ordinarie stämma = Årsmöte skall hållas varje år före april månads 

utgång. Kallelse skall genom styrelsens försorg utsändas senast 14 dagar 
före stämman. Med kallelsen skall sändas förteckning över de ärenden som 

skall förekomma på stämman.  

Andra ärenden får inte avhandlas, om de inte omedelbart föranleds av 
revisionsberättelse eller annat ärende som finns upptaget på förteckningen, 

som delges samtliga medlemmar.  
 

Extra stämma kan hållas om styrelsen finner behov av ett möte. Extra 
stämma, med ett angivet ändamål, kan skriftligen även begärs av 

föreningens revisor eller om minst 1/5-del av medlemmarna kräver det.  
På Extrastämman upptas endast de ärenden för vilka stämman 

sammankallats. Styrelsen utsänder 14 dagar före stämman, kallelse och 
dagordning samt underlag för de ärenden som skall avhandlas. 

Vid både ordinarie och extra stämma förs protokoll som delges samtliga 
medlemmar.  
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§ 11 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA 
 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 

stämmans protokoll 
4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

5. Godkännande av förslag till dagordning 
6. Upprättande och godkännande av röstlängd 

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
8. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, års-

redovisning, balans- och resultaträkning, samt revisions-
berättelse 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Förslag till och beslut om upprustning och underhåll av Torpet 

11. Fastställande av medlemsavgifter samt när avgiften skall vara 
inbetald 

12. Godkännande av budgetförslag för kommande verksamhetsår 

13. Val av styrelseledamöter 
14. Val av revisor 

15. Val av valberedning 
16. Övriga frågor 

17. Årsmötets avslutande 
 

§ 12 RÖSTRÄTT VID STÄMMA 
 

Vid stämman har medlem en röst. Medlem får ej företrädas genom fullmakt. 
Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

ordförande vid stämman utslagsröst. 
 

§ 13 VALBEREDNING 
 

För beredning av val vid nästkommande stämma utser stämman en 

valberedning bestående av två ledamöter, varav en skall utses som 
sammankallande. 

 
§ 14 ÄRENDEN TILL STÄMMA 

 
Enskilda medlemmar kan inlämna motion att upptags på ordinarie stämma. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari före stämman. 
Motioner skall föredras under pkt 7 på stämmans dagordning.  

 
§ 15 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. 

Föreningen är ej momsredovisningsskyldig.   
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§ 16 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN 
 

För varje räkenskapsår skall styrelsen avge en årsredovisning. För 

granskning av räkenskaperna och övrig förvaltning utses på ordinarie 
stämma en revisor för en tid om 2 år. Revisionsberättelsen skall vara färdig 

i tid så att den kan utsändas till medlemmarna samtidigt med kallelsen.  
 

§ 17 TECKNANDE AV FIRMA 
 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig. Styrelsen 
kan vid behov utse två ordinarie ledamöter, som i förening (med varandra), 

kan teckna firman.  
 

§ 18 STADGEÄNDRING OCH FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
 

Förslag till stadgeändring skall inlämnas till styrelsen senast 3 månader före 
stämman. För ändring av dessa stadgar erfordras två tredjedels majoritet 

vid stämma. För att vinna giltighet måste förslaget ha delgivits 

medlemmarna tillsammans med kallelsen till stämman. 
 

För föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på två av varandra 
följande stämmor, den senare minst 30 dagar efter den förra, samt att 

beslutet på den senare stämman bifalles med minst tre fjärdedelar av de 
angivna rösterna. Den ena av dessa stämmor skall vara ordinarie. 

Om upplösning av föreningen beslutas, skall vad som återstår av dess 
tillgångar efter betalning av skulderna fördelas enligt styrelsens beslut. 

 
 

 
 

 


