Skapande Broderi Stockholm
Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet ?

Allmänna bestämmelser
§1
Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.
§2
Föreningens namn och firma är Skapande Broderi Stockholm. Föreningen har sitt säte i
Stockholm.
§3
Föreningen ska
vara ett forum i Stockholmsområdet för fritt skapande broderi,
sprida kunskap om broderi som konstform samt
utveckla och inspirera medlemmarna i fritt skapande broderi.
§4
Föreningens namn och firma tecknas enligt beslut i styrelsen.
§5
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Medlemskap

§6
Föreningen är öppen för enskild person som stöder föreningens syfte. Medlem är den som
erlagt medlemsavgift.
Medlemsavgift avser kalenderår. Medlemsavgift som erläggs av ny medlem under
perioden oktober till och med december avser även påföljande år.
§7
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan uteslutas av
styrelsen.
Medlem ska informeras skriftligt om beslutet och anledningen till uteslutningen och har
rätt, att inom 14 dagar från datum för mottagandet, hänskjuta frågan till medlemsmöte för
avgörande.

MEDLEMSMÖTEN
§8

Medlemsmöten är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmöten är årsmöte,
verksamhetsmöte och extra medlemsmöte.
Kallelse och möteshandlingar ska skickas ut med e-post eller på begäran av medlem med
brev.
Närvaro- och rösträtt på medlemsmöte tillkommer medlem som erlagt fastställd
medlemsavgift. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Beslut fattas med enkel majoritet, med bifall av minst 51 procent av rösterna.
Mötesdeltagare kan begära rösträkning. Vid lika röstetal har röstberättigad
mötesordförande utslagsröst, annars avgör lotten. Vid val ska omröstningen vara sluten
om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.
Beslut kan endast fattas i frågor som tagits upp i utsänd dagordning till medlemsmötet.

Årsmöte
§9
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång på tid och på plats som styrelsen fastställer.
Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Medlem kan lämna förslag till årsmötet. Förslag ska vara skriftligt och vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före mötet.
Dagordning med möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före
mötet.
§10
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, två justerare tillika
rösträknare)
3. Fastställande av röstlängd
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fråga om hantering av årets vinst eller förlust
10. Val av ordförande (vart annat år)
11. Val av två styrelseledamöter för två år samt ev fyllnadsval
12. Val av två suppleanter för ett år
13. Val av revisor för ett år

14. Val av revisorsuppleant för ett år
15. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande
16. Styrelsens förslag
17. Förslag från medlemmar och styrelsens beredning och förslag till beslut.
18. Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen
19. Mötet avslutas

Verksamhetsmöte
§11
Verksamhetsmöte ska hållas före oktober månads utgång på tid och på plats som
styrelsen fastställer.
Kallelse till verksamhetsmöte ska sändas till medlemmarna senast 3 veckor före mötet.
Medlem kan lämna förslag till verksamhetsmötet. Förslag ska vara skriftligt och vara
styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.
Dagordning med möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före
mötet.
§12
Vid verksamhetsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, två justerare tillika
rösträknare)
3. Fastställande av röstlängd
4. Verksamhetsmötets behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift
7. Styrelsens övriga förslag
8. Förslag från medlemmar och styrelsens beredning och förslag till beslut.
9. Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen
10. Mötet avslutas

Extra medlemsmöte
§12
Extra medlemsmöte ska utlysas om styrelsen eller revisor finner det påkallat eller om
minst 10 % av antalet röstberättigade medlemmar så begär. Då medlem uteslutits kan
även den uteslutna medlemmen begära extra medlemsmöte.
Begäran ska vara skriftlig och ange motivet för begäran.

Extra medlemsmöte ska hållas senast fem veckor efter det att styrelsen erhållit begäran.
Kallelse med information om det ärende som föranlett mötet ska vara medlemmarna
tillhanda senast två veckor före mötet.

Styrelse

§13
Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv och
utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och ev övriga funktionärer.
Ordföranden väljs för två år. Ledamöter väljs växelvis vartannat år för två år. Två
suppleanter väljs för ett år.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöterna är närvarande. Beslut sker med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§14
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och beslut av
medlemsmöten.
Styrelsen ska upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av föreningens ordförande.
Kallelse med dagordning ska tillställas styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Revisorer
§15
Revisor och revisorssuppleant väljs för 1 år.
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
Revisorn har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden samt löpande ta del av
föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som har
betydelse för revisionen.
Föreningens räkenskaper ska vara tillgängliga för revision senast fem veckor före
årsmötet. Revisorn ska överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före
årsmötet.

Valberedning

§16
Valberedningen består av minst två ledamöter valda för ett år. En av valberedningens

ledamöter ska utses till sammankallande.
Valberedningen ska föreslå kandidater inför valen på årsmötet inklusive mötespresidium.
Dock föreslås kandidater till valberedningen av mötet.
Styrelsen ska informera valberedningen om vilka poster som ska tillsättas samt
mandatperiod.

Stadgeändring
§17
För förändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten,
varav ett ska vara årsmöte. Dagordningen ska innehålla fråga om att stadgeändring ska
behandlas. Ändringsförslaget bifogas möteshandlingarna.
Vid beslut om ändring krävs kvalificerad majoritet, med bifall av minst 2/3 av rösterna.

Upplösning av föreningen
§18
Beslut att upplösa föreningen fattas i samma ordning som stadgeändring.
§19
Vid beslut om upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar förening/organisation
som verkar i samma anda som Skapande Broderi.
Vid det första mötet beslutas vilken förening/organisation ev tillgångar ska tillfalla.

