
 

STADGAR för Björkö Samhällsförening 
 

Dessa stadgar är justerade och antagna vid 
medlemsmöte 21 januari 1999 samt vid årsmötet 1999 04 15 

 
  

 
  

 
§1. Föreningens namn: 
 
Föreningens namn skall vara Björkö Samhällsförening. 
 
  
 
§2. Föreningens ändamål: 
 
Föreningen har till ändamål att verka till öns bästa samt att tillvarataga medlemmarnas 
intressen i gemensamma angelägenheter, inför myndigheter, institutioner och organisationer 
samt skall vara politiskt och religöst obunden. 
 
  
 
§3. Inträde: 
 
Inträde i föreningen erhålles av envar på Björkö mantalsskriven person 16 år fyllda, och även 
utflyttade personer på Björkö födda och 16 år fyllda, samt alla fritidsboende registrerade 
fastighetsägare. 
 
  
 
§4. Medlemsavgifter: 
 
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. 
 
  
 
§5. Utträde: 
 
Från medlemskap i föreningen kan genom beslut å förenings- styrelse- sammanträde 
uteslutas den som vägrar ställa sig föreningens stadgar och beslut till efterrättelse eller 
fullgöra sina skyldigheter. Utträdande medlem äger ej rätt till andel i föreningens tillgångar 
eller egendom. 
 
  
 
§6. Styrelsen: 
 
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av minst 9 ledamöter. 
Styrelsens ordförande väljes av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsens övriga ledamöter 
väljes för två år. Halva antalet ledamöter väljes varje år. Därest antalet är ojämnt, väljes det 
antal som är mindre än hälften på ojämnt årtal. 
 
Valberedningen består av tre ledarmöter var av en utses som sammankallande. Styrelsen 
lämnar uppgift om avgående ledamöter till valberedningen, som lämnar sitt förslag till 
årsmötet. 
 
Avgående styrelseledamöter kunna återväljas. Val av styrelse förrättas med slutna sedlar om 
så påfordras. Styrelsen har sitt säte å Björkö i Öckerö kommun. Vid styrelsens sammanträde 



 

föres protokoll som justeras av valda justeringsmän. Styrelsen är beslutsmässig då minst 
halva antalet är närvarande. 
 
  
 
§7. Styrelsesammanträde - Firmateckning: 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekr och kassör. Styrelsen kan om 
den anser det nödvändigt inom sig välja ett arbetsutskott. 
Föreningens firma tecknas av ordf och kassör var för sig. 
 
  
 
§8. Revisionen: 
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen två 
revisorer och två suppleanter. 
 
  
 
§9. Räkenskapsår: 
 
Räkenskaperna omfatta tiden den 1/1-31/12, varefter de överlämnas till revisorerna för 
granskning. 
Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt däröver 
avge revisionsberättelse vari ansvarsfrihet skall till- eller avstyrkas. 
 
  
 
§10. Årsmöte: 
Föreningens årsmöte hålles före april månads utgång på plats, som styrelsen bestämmer. 
Kallelsen till årsmötet sker genom kungörelser, som uppsättes på vanliga anslagsplatser 14 
dagar före sammanträdet.  Kallelse till övriga sammanträde kan ske på samma sätt, dock 
minst 8 dagar före. I kallelsen skall ärendena anges. 
 
  
 
§11. Ärende vid årsmötet: 
 
Vid föreningens årsmöte skall förekomma: 
 
1. Val av ord, sekr och justeringsmän för mötet.  
2. Godkännande av kallelsen. 
3. Förvaltnings- och revisionsberättelserna.  
4. Frågan om ansvarsfrihet.  
5. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisoner.  
6. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
7. Val av revisorer och suppleanter.  
8. Val av valberedningskommitté.  
9. I övrigt de förslag och framställningar vilka av styrelsen blivit väckta eller som skriftligen 
avlämnats till styrelsen å sådan tid före mötet, att de kunnat kungöras.  
 
  
 
  
 
§12. Rösträtt: 
 
Vid medlemsmöte skall varje medlem äga en röst. Medlem som ej inbetalt avkrävd årsavgift 
äger ej rösträtt. Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning, eljest den mening som 



 

biträdes av ordföranden. All röstning sker öppet såvida ej sluten omröstning av någon 
begäres. Beslut fattas genom enkel majoritet utom i de fall, då annat föreskrives i stadgarna. 
 
  
 
§13. Föreningens upplösning: 
Föreningen må upphöra med sin verksamhet om beslut därom fattas med minst 2/3 majoritet 
vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall 
vara ordinarie årsmöte. 
 
  
 
§14. Föreningens tillgångar: 
 
Har beslut om att föreningen skall upphöra med sin verksamhet skall samtidigt avgöras, hur 
med föreningens tillgångar skall förfaras, dock skola tillgångarna gå till Björkösamhällets 
bästa. 
 
  
 
§15. Stadgeändring: 
 
Vid stadgeändring fodras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med 
minst en månads mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 


