Stadgar för FALUBYGDENS TRÄDGÅRDSODLARE
(reviderade oktober 2020)
§ 1 Föreningen har sitt säte i Falu kommun
§ 2 Falubygdens Trädgårdsodlare är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka vårt
kunnande om trädgård och odling. Verksamheten bedrivs genom gemensamma arrangemang, föredrag, kurser
och utflykter. Då så är lämpligt i samklang med teman i bygden.
§ 3 Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar
§ 4 Medlemsavgiften för nästkommande år bestäms på årsmöte och gäller en person. Ytterligare medlemmar
inom samma familj (fyllda 18 år och boende på samma adress) kan lösa s k familjemedlemskap i föreningen.
Storleken på beloppet för familjemedlemskap bestäms på årsmötet.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bl a innebär att medlemmarna får tidskriften
Hemträdgården som medlemstidning.
§ 5 Årsmöte hålles före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte sker via föreningens hemsida samt
programutskick senast tre veckor före fastställd dag för årsmötet. Dagordning, motioner, budgetförslag och andra
viktiga handlingar skall finnas tillgängliga via föreningens hemsida senast en vecka före mötet.
§ 6 Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.
§ 7 Fullmakter skall vara styrelsen tillhanda före årsmötets början.
§ 8 På årsmöte skall behandlas:
1.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av justerare som jämte ordföranden justerar protokollet; denne är vid behov rösträknare.
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Styrelsens berättelse för gångna verksamhetsåret.
6. Revisorns berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
9. Inkomna motioner.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsåret samt beslut om årsavgift, eventuella arvoden
och ersättningar.
11. Val av styrelse och ersättare.
12. Val av valberedning.
13. Val av revisor och ersättare.
14. Vid mötet väckta frågor.
15. Avslutning
§ 9 Styrelsen består av sex ledamöter vilka väljs på två år i taget. Härvid väljs ordförande, kassör och en ledamot
ena året och vice ordförande, sekreterare och en ledamot nästa år. Styrelsen sammanträder på ordförandens
kallelse och är beslutsmässig när halva styrelsen plus en är närvarande. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst
utslag.
§ 10 Verkställande utskott, VU, består som regel av ordförande, kassör och sekreterare samt ev adjungerad
föreningsmedlem. Beslut som fattas av VU skall i efterhand godkännas på styrelsemöte.
§ 11 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Post och bankgiro tecknas av ordförande
och kassör var för sig.
§ 12 Verksamhetsår är lika med kalenderår. Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet lämna föreningens
räkenskaper till revisor.

§ 13 Revisorn skall vara en ordinarie och en ersättare som har att granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper.
§ 14 Ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut på två av varandra följande möten varav ett skall
vara ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet krävs kvalificerad majoritet (67 %)
Om förslag till stadgeändring finns skall detta tas som särskild punkt på kallelsen.
§ 15 Alla föreningens handlingar skall arkiveras i två år. Utgallring sker sedan genom styrelsens försorg eller
särskild medlem. Observera att kommunikation på mail skall skrivas ut.
Sekreteraren är huvudansvarig för arkivtjänsten.
§ 16 Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte.
För giltigt beslut fordras att minst 75 % av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella
kvarstående medel skall vid upplösning användas för syfte som överensstämmer med föreningens målsättning i
§2.

