STADGAR FöR FÖRENINGEN OLSÄNGSGÅRDEN
$

I Namn

Föreningens namn 2L Olsängsgården.
$ 2 Föreningens

ändamåloch målsättnidg

Föreningen är en ideell litrening och har till ändamål
att utifrån en histen grund driva Olsiingsgården
att hyra ut Olsängsgarden till grupper och organisationer ftir att deltagama skall
upptäcka och ftirdjupa sin tro
aiierbjuda en miljö fiir enskilda och grupper dä rckeation' bildning och möjligheter

-

-

till utveckling :ir centnla
att ftämja bam- och ungdomsverksamhet

organisationsnummer
Styrelsen skall ha sitt säte i Olsäng, Fågelmara, Karlskona kommun.
$ 3 Säte och

Förcningens organisationsnummer är 835000-3 I 85.
$ 4 Föreningens organ

Föreningens organ:i. 1) Föreningsstämman, 2) Styrelsen, 3) Revisorer
$5

Medlemskap

Foreningen är öppen ftir örsamlingar anslutna till samfundet Gemensam Framtid samt bamoch ungdomsltireningar anslutna till riksorganisationen equmenia. Föreningen är även öppen
ft)r andia organisationer och enskilda personer som delar Iiireningens ändamål och
målsättning enligt | 2.

Ansökan om medlemskap
Änsökan om medlemskap skall ske skiftligen till styrelsen senast den l5 november' Beslut
om inval ska meddelas sökanden utan driijsmåI. Föreningens medlemmar informeras vid
$6

kommande ftireningsstämma.
S7

Utträde

i4edlemskapet i {öreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december
året innan utträde.
S 8 Medlemsavgiften
i4edlemsavgifte"n ar årlig och fastst:ills av ftreningsstämman. Betalda avgifter återbetalas ej'
Medlem som ej betalt medlemsavgift innan 15 februari har ej rösträft vid påft;ljande
ltireningsstiimma.

$ 9 Föreningsstämma
iöreningsstimman är öreningens högsta beslutande organ. Ordinarie fiireningsstämma skall
hållas såast öre mars månads utgång. Extra fiireningsstZimma kan hållas n,t styrelsen så
hnner lämpligt eller när 1/3 av fiireningens medlemrnar så påkallar. Kallelse till
Ii;reningssiåimma eller extra öreningsstämma skall ske skiftligen till Iöreningens medlemmar
senast 6 veckor öre dagen ftjr lijreningsståimman.

$ l0 Rösträtl vid fiireningsstämma
Älla som har betalat medlemsavgift har rösträtt Iiir aktuellt år. Församlingar/Iiireningar
fitreträds av ombud med giltig f;llmakt. Församlingar/fiireningar har l0 röster oavsett antal
närvarande ombud. Fysisk peison har 1 röst. Föreningsstiimman är beslutsmässig med det
antal medlemmar som ä nårvarande vid mötet. Föreningsstämman zir beslutsmässig med
närvarande medlemmar.
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte iftåga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
eller vid val av revisorer.
Omröstning sker öppet, om sluten omröstning inte beg:irs.
Val av styrelseledamöter sker med sluten omröstning om någon beglir detta

Alla zirenden avgörs med enkel majoritet med uldantag ltir åirenden som avses i S$ 18 och
samt beslut om köp eller lörsäljning av fast egendom' då beslut {iirutsäfter kvalificerad
majo tet. Vid liktröstetal har ordiiiranden vid mötet utslagsröst utom i ftåga om val, då
avgörandet sker med hjälp av loftning.
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$ 11 Förslag till ärenden vid fitreningsstämman
Ärenden skall, ör att kunna behandlas på ftireningsstiimman, ha anmälts skriftligen till
styrelsen senast 4 veckor i ö1Täg. Undantag ftån detta gäller äenden enligt $ 18 och $ 19'
Vid exta öreningsstämma får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen'
$ 12 Ärenden på liireningsstämman
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordörande och protokollfiirare fttr föreningsstämman
4. Val av två personer att jzimte ordörande j ustera fiireningsstämmans protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgama
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksaml'letsberilttelse med resultat- och balansräkning
8. Föredragdng av revisoremas berättelse samt fastställande av resultat och balansr?ikning
9. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
10. Beslut av budget och verksamhetsplan
I 1. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av ordörande
13. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
14. Val av valberedning
I 5. Val av två revisorer
16. Öwiga frågor
17. Beslut om datum lijr nästa ordinarie fiireningsståimma
I 8. Föreningsstämmans avslutande
S 13 Styrelsen

Styrelsen zir öreningens verkställande och ltiNaltande organ och väljs av öreningsstämman.
Styrelsen skall bestå av lägst 11 och högst 15 ledamöter. Styrelsens ordlijrande väljs på ett åLr.
Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordlörande och åf beslutsmässig när över hälflen av
ledamötema är nävarande. Vid lika dstetal har ordfiirande utslagsröst.

S 14 Styrelsens

uppgifter

Ledningen av löreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger stlrelsen att
- verkställa ftireningsståimmans beslut
- förbereda ftireningsstzimmans fuenden
- ansvara ör verksamhetens driff och fastighetens underhåIl
- ansvara ör all ekonomisk ltirvaltning
- anstzilla och entlediga personal
- ansvara ftjr att medlemsörteckningen hålls aktuell
- besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
Styrelsen bemyndigas enligt särskilt beslut av fttreningsstiimman fttr att köpa, fttrsälja,
inteckna och pantsätta firreningens fasta egendom.
$ 15 Föreningens ledning

öet åligger oåöranden ait ft;ra ltireningens talan, övervaka dess verksamhet och leda
styrelsåÅ arbete samt att avgöra enklare fuenden som kan avgöms utan att styrelse inl<allas'
$ 16 R:ikenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår'

$ l7 Revision
För granskning av loreningens verksamhet och ekonomiska örvaltning utses två revisorer'
Revisionsberänelse ställs till öreningsst:imman och överlämnas till styrelsen senast 2 veckor
Itjre ftireningsståimman. I revisionsberättelsen skall rcvisorema till- eller avstyrka
ansvarsfrihet ltir styrelsen.

l8 Förändring av ffireningens ändamål och målsättning samt strdgar
Forslag till åindring av liireningens verksamhet kan väckas av styrelsen och fiireningens
S

medlemmar. För:lndring av öreningens :indamål och målsättning samt stadgar fir endast
beslutas av {iireningsst?imman.
Skiffliga fiirslag skall vara styrelsens ordörande tillharda senast 3 månader fiire
ftireningsstämmän. Styrelsen skall ytra sig över inkomna örslag. styrelsens fitrslag skall
tillsamÅans med inliimnat ffirslag och styrelsens )4trande skickas ut till samtliga medlemmar
senast 2 månader innan iiireningsstämman. Eventuella )4tranden häröver skall vara styrelsen
tillhanda senast 4 veckor Itire ltireningsståimman.
För beslut enligt ovanstående fordras att minst två tredjedelar av röstema vid två på varandra
öljande öreningsst?irnmor, varav en ordinarie, fattar likalydande beslut
$ 19 Föreningens upplösning
öntl" Ue.tut intigt $ i 8 inneiära att verksamheten i fortsättningen inte överensstämmer med
vad som sägs om öreningens iindamål och målsättning enligt $ 2 i dessa stadgar skall
verksamheten upphöra och Olszingsgfuden liirsäljas.
Förslag i annat iall om fttreningens upplösning och gårdens ftirsäljning skall vaxa styrelsens
ordftirande tillhanda senast tre månader liire den föreningsstiimma åhendet önskas behandlat
Innan beslut {år fattas skall samtliga medlemmar beredas tilli}ille att 14tra sig.

För beslut enligt ovanstående fordras att minst två tredjedelar av röstema vid två på varandra
ftiljande ftireningsstiimmor, varav en ordinarie, fattar likalydande beslut. Mellan
ftireningsståimmoma skall minst 6 månader Iiirfl1ta.

öve$kott tillfalla Region Syd
inom Gemensam Fmmtid fttr att anvårdas till evangelisation i Blekinge.
Sedan samtliga skulder reglerats skall eventuellt resterande

$ 20 Tolkning av stadgarnå
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills fiågan avgiorts av

ftireningssUlmman.
Stadgama aJ,lj;gna 201,3-03 -27.
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