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STADGAR  

för ANDERSTORPS  KOLONIFÖRENING u p a  Antagna 2012-04-26 
 
§1. FÖRENINGENS NAMN  

Föreningens namn är Anderstorps koloniförening u p a 
(Organisationsnummer 802447 – 0810)  
 

§2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL  

Föreningens ändamål är att hyra jord, som styckad i lotter uthyrs till medlemmar 
som odlingslotter och att på bästa sätt ta till vara medlemmars intressen. 

     
§3. MEDLEMSKAP  

3.1 Till medlem i föreningen kan antas den som bor i Skellefteå kommun.  
   
3.2 Ansökan om inträde i föreningen skall göras genom att kontakta av styrelsen utsedd 

person(er).  
   
3.3 Enbart medlemskap i föreningen berättigar inte till nyttjanderätt av odlingslott. 

Nyttjanderätten grundas uteslutande på ett särskilt avtal som upprättas mellan 
styrelsen och medlemmen.  

   
3.4  Medlem får inte överlåta odlingslott utan styrelsen medgivande. 
   
3.5 Styrelsen får utesluta medlem ur föreningen:  
   

a)      Om medlem inte inom föreskriven tid betalar fastställda avgifter  
b)      Om medlem bryter mot de förhållningsregler som finns antagna för området  
c)      Om medlem inte i övrigt följer stadgarna eller motarbetar föreningens intressen 

   
Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han/hon 
skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar efter 
det han/hon fått ta del av varningen, kan styrelsen utesluta medlemmen.  
   
Utesluten medlem har inte rätt att återfå erlagd insats eller andra till föreningen 
erlagda avgifter, och äger inte heller rätt till andel av föreningens tillgångar.  
   

3.6 Medlem som önskar utträda ur föreningen kontaktar av styrelsen utsedd person(er).  
   
§4. AVGIFTER  

4.1 Medlem är skyldig att varje år betala den medlemsavgift som årsmötet beslutat.  
 
4.2 Hyran för odlingslotterna beslutas på årsmötet.  
   
4.3 Medlemsavgift och hyra för odlingslotter ska vara betald senast 30 april.  
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§5. STYRELSEN  

5.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse med minst 5 och högst 7 ledamöter, 
vilka väljs vid ordinarie årsmöte. Av styrelseledamöterna skall ordförande och 
kassör väljas särskilt. Dessutom skall minst 2 och högst 7 suppleanter för 
styrelseledamöterna väljas på årsmötet.  

   
 Styrelseledamot och suppleant skall vara medlemmar i föreningen. Make/maka 

eller sambo får inte inneha styrelseuppdrag samtidigt.  
   
 Styrelseledamöterna utses för 2 år på så sätt att halva styrelsen väljs vid ett årsmöte 

och den andra halvan vid nästkommande årsmöte.  
   
 Suppleanter väljs för 1 år.  
   
5.2 Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv och skall vid sitt konstituerande 

sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsmöte, utse föreningens 
firmatecknare.  

   
5.3 Protokoll från styrelsens sammanträde skall innehålla uppgifter om namn på 

närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som behandlats och styrelsens 
beslut. Protokollet skall justeras av ordförande och ytterligare en ledamot senast 14 
dagar efter sammanträdet.  

   
5.4 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet 

ordinarie ledamöter, dock minst 3. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne 
inte är närvarande. Deltar endast 3 ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense 
för att beslut ska kunna fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid 
ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.  

   
§6. STYRELSENS ÅLIGGANDEN  

6.1 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och 
administration.  

   
 Styrelsen skall bland annat:   

 -Tillse att nyttjanderättsavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs.  

-Tillse att föreningens gemensamma egendom sköts och underhålls på ett 
ekonomiskt sätt.  

   

De enskilda styrelseledamöterna är skyldiga att utföra följande:  

-Ordföranden, att sammankalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda 
förhandlingar.  
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-Sekreteraren, att föra protokoll vid förhandlingarna samt sköta föreningens 
korrespondens.  

-Kassören, att föra erforderliga böcker, som anger inkomster och utgifter. Att hålla 
räkenskaperna tillgängliga närhelst styrelsen eller revisorerna fordrar det. Högst 
1500 kr ska kassören ha i handkassan. Resten sätts in på en av föreningen godkänd 
bank och får inte tas ut utan underskrift av firmatecknare. Föreningens tillgångar får 
inte användas till andra ändamål än de som är i samband med dessa stadgar och till 
vad som behövs för föreningens och medlemmarnas intressen.  
   

6.2 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen då han/hon ej 
varit närvarande eller har anmält reservation.  

   

§7. REVISORERNA 

7.1 Räkenskaperna skall granskas av en eller två revisorer som väljs för 1 år. För varje 
revisor utses 1 suppleant, likaledes för 1 år.  

   
7.2 Revisorerna skall årligen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte lämna sin 

revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges om ansvarsfrihet för 
styrelsen tillstyrks eller inte.  

   
§8. RÄKENSKAPERNA  
   
 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

Av styrelsen upprättade balansräkningar samt vinst- och förlusträkningar, och av 
styrelsen lämnade förvaltningsberättelse för verksamhetsåret skall vara revisorerna 
tillhanda varje år senast 1 februari.  

   
§9. ÅRSMÖTET  

9.1 -Vid årsmötet har varje medlem 1 röst.  

 - Medlem får överlåta sin rösträtt till myndig familjemedlem eller annan medlem i 
föreningen, s.k. ombud.  

 - Inget ombud får företräda mer än 1 medlem.  

 - Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.  

 -Revisorerna får, om de anser  det nödvändigt, skriftligen fordra att styrelsen 
utlyser extra årsmöte.  

 -Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om det skriftligen begärs av minst hälften 
av föreningens medlemmar.  

 -Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet.  

 -Kallelse till extra årsmöte skall ske senast 8 dagar före mötet.  
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 -Önskar medlem att visst ärende skall behandlas på det ordinarie årsmötet, skall 
detta skriftligen anmälas till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.  

   
9.2 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Mötets öppnande  
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
3. Fastställande av dagordning  
4. Val av ordförande att leda förhandlingarna  
5. Val av sekreterare  
6. Val av 2 justerare och 2 rösträknare  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse  
8. Ekonomisk berättelse  
9. Revisorernas berättelse  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
11. Behandling av inkomna ärenden  
12. Fastställande av avgifter 

a. Medlemsavgift 
b. Hyra av odlingslott  

13. Val av ordförande och kassör  
14. Val av övriga ledamöter och suppleanter  
15. Val av en eller två revisorer och suppleanter 
16. Val av valberedning  
17. Övriga frågor  
18. Mötets avslutande 

9.3 Årsmötet antar förhållningsregler för koloniområdet.  
 
§10. VAL  
   

Alla val och övriga frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen 
omröstning såvida inte årsmötet bestämmer annorlunda. Vid beslut, som inte gäller 
val, har ordförande utslagsröst om lika röstetal uppkommer. Vid val däremot avgörs 
resultatet, vid lika röstetal, genom lottning.  

§11.  STADGEÄNDRINGAR  
   

Förslag om ändring av stadgar måste ske på ett årsmöte. Efter en månad måste ett 
nytt möte hållas. För att fatta beslut måste 3/4 av närvarande vara eniga om detta.   

§12.  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  
 

Minst 3/4 av medlemmarna skall, på 2 årsmöten rösta för ett beslut om att 
föreningen skall upplösas. Minst det ena årsmötet skall vara ordinarie. Vid 
upplösningen av föreningen skall, sedan alla förbindelser är fullgjorda, föreningens 
kvarstående tillgångar överlämnas till Skellefteå kommun. 


