STADGAR FÖR
ERITREANSKFÖRENINGEN
LUDVIKA
FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE
1§
Föreningens firma är Eritreanskföreningen Ludvika.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att i föreningens
medlemskap upplåta de grundläggande rättigheterna åt alla medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att;


Skapa en verksamhet för alla medlemmar (vuxna, barn och ungdom etc.) i grupp.



Motverka alla former av missbruka, våld, etc.



Upplåta all medlemmar att ta ansvar för föreningens verksamhet och underhållning på
ett demokratiskt sätt.



Skapa en möjlighet för medlemmarnas kompetens utvecklings via utbildning, teknik,
och andra aktiviteter.



Låta föreningen öppet för alla utan inblandning av någon politisk religion kön ålder
etc.



Skapa en plattform för föreningen att integrera och delegera i det svenska samfundet
på all möjliga sätt.



Öka medvetenhet om Eritreansk/ Eritreansk-Svensk invandrare/ flyktingar i
kommunen.



Ta ett initiativ att samverka med det svenska samhället både i politiska och
sociokulturella aktiviteter.

Styrelsen har sitt säte i Ludvika.

MEDLEMSKAP
2§
Medlemskap i föreningen skall ansökas i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är
skyldig att snarast, normalt dock inom tre veckor från det att ansökan om medlemskap kom in
till föreningen, provfrågan om medlemskap.

UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV MEDLEMSKAPET
3§
Årsavgift och i förkommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.
Föreningens löpande kostnader finansieras genom att föreningens medlemmar betalar
årsavgift till föreningen. Årsavgifterna är beräknat i förhållande till medlemmarnas inkomst
status och fattas av föreningsstämma

3.1 §
Upplåtelseavgift och överlåtelseavgift får tås ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften
för uppgå till __% av det prisbasbelopp.

3.2 §
Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid
utgår dröjningsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full
betalningen sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

MEDLEMARNAS RÄTTIGHTER OCH SKYLDIGHETER
4§
 Föreningens medlemmar skall på egen bekostnad hålla föreningen i bra skick. Detta
gäller även lokalen eller lokallenskomponenter, som ingår i upplåtelsen.
 Föreningens medlem är skyldig att till föreningen anmälan fel och brister i sådan
lokalutrustning som föreningen svarar för enlig denna paragraf.
 Föreningens medlem är skyldig att när han/hon använder lokalen och andra delar/
lokalompenenter iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick
inom lokalen och rätta sig efter dem särskilda regler som föreningen meddelar i
överenskommelse med lokalen sed.

4.1 §
Nyttjanderätten till ett föreningsmedlemskap och sin lokal som innehas med föreningen
kan enlighet med föreningens lag bestämmelse förverkas bland annat om


Medlemmen dröjer med att betala årsavgift



Lokalen användas för annat ändamål än avsedda



Föreningens medlem inte iakttar sundhetordning eller rätter sig efter de
särskilda ordningsregler som föreningen meddelar.

STYRELSEN
5§
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med tre suppleanter. Styrelseledamöter
och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

6§
Föreningsstämman väljer ordförande. Styrelsen utser övriga funktioner. Föreningens firma
tecknas – förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i föreningen.

7§
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvars på ett betryggande sätt och
föras i nummerföljd.

8§
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga ledamöter. Som styrelsen beslut gäller den mening för vilken hälften av närvarande
rösta eller vid lika röstetal den mening som ordförande n biträder. För giltig t beslut erfordras
enhällighet när beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande

RÄKENSKAPER OCH REVISION
9§
Föreningens

räkenskaper

omfattar

kalenderår.

Senats

en

månad

före

ordinarie

föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med
årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningen delar.

10 §
Föreningsstämma skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.
Revisorer och revisor suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till
nästa ordinarie föreningsstämma.

11 §
Revisorerna skall avge revisions berättelse till styrelsen senast två veckor före
föreningsstämma
Styrelsen redovisningshandlingar, redovisning berättelsen och styrelsen förklaring över av
revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka
före föreningsstämman.

12 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den X månad och senast före Y månad
utgång.

13 §
Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast en månad före eller
inom den tidpunkt styrelsen bestämmer.

14 §
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäll till det eller när
minst X% av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av
ärende som önskas behandlat på stämman.

15 §
Ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fasthållande av resultat och balans räkning
11. Beslut om resultat deposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

16 §
Kallelse till föreningsstämma skall innehållas uppgift om vilka ärende som skall behandlas på
stämman. Kallelse skall utfärdas personlig till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran/ mejla senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra förenings
stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

17 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort
sina ärenden motföreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner,
eller sambo får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

18 §
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner,
eller sambo får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

19 §
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av dem angivna
rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald
som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas
av stämman innan valet förrättas.

20 §
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits.

21 §
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor
efter stämman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
Meddelanden delges genom anslag i lokalens, mejl, sms eller genom utdelning.

FONDER
22 §
Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll.
Till fonden skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst X% av årsavgiftens
taxeringsvärde

UPPLÖSNING, LIKVIDATION M.M
23 §
Om föreningen upplöses skall behålla tillfall medlemmarna i förhållande till föreningens
insatser.

24 §
För frågor inte regleras i dessa stadgar gäller föreningens lag, lagen om ekonomiska
föreningar samt övriga lagstiftning.
Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den XX –YY-ZZ
Och extrastämman den xx-yy-zz

Om föreningen upplöses skall behållna tillfall medlemmarna i förhållande till föreningens
insatser
________________________________

________________________________

