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§ 1 Firma 

 

Föreningens firma är: Årsta Folkets Husförening. 

 

 

§ 2 Ändamål 
 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ideella intresse genom: 

 

att tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler inom Årsta, 

att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet, 

att verka för hög standard inom fritids- och nöjeslivet, 

att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet, 

att verka för ändamål som omfattas av folkrörelsen  ”Folkets Hus och Parker” 

att bedriva annan förenlig verksamhet 

 

Föreningen är medlem av riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 

 

 

§ 3  Föreningens säte 

 

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. 

 

 

§ 4  Insatser och avgifter 

 

Medlem skall deltaga i föreningen med en insats á 100:- samt äger deltaga med mer än en 

insats. 

 

Insats erlägges kontant vid anmodan. 

 

 

§ 5  Medlems antagande och avgång 

 

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som är verksam i Årsta eller har annan 

anknytning till föreningen. Fråga om medlemskap prövas av styrelsen. Den som vägras 

medlemskap kan hänskjuta frågan till föreningsstämmans slutgiltiga avgörande. 

 

Medlem får efter skriftlig anmälan därom till styrelsen utträda ur föreningen. 

 



Medlem som under längre tid än ett år inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot 

föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan även ske av den medlem, 

som i övrigt grovt åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen eller eljest genom sina åtgärder 

motarbetat föreningens ändamål och verksamhet. 

 

Medlem som uteslutits får inte delta i föreningens angelägenheter och är från beslutet om 

uteslutning utan rösträtt vid föreningsstämman. 

 

 

§ 6  Avgången medlems insats 

 

Avgången medlem äger utfå inbetalade insatser och på honom belöpande del av beslutad 

vinstutdelning endast i den mån rätt därtill kan föreligga enligt § 68 andra stycket och § 96, 

moment 2 andra stycket Föreningslagen. 

 

 

§ 7  Konstituering 
 

Styrelsen består av minst fem ledamöter och minst tre suppleanter. Styrelsen 

fördelar inom sig sina arbetsuppgifter, och utser firmatecknare.  

 

 

§ 8  Revisorer 

 

Revisorer ska vara två jämte två suppleanter. Revisorer väljs för två år och 

suppleanter för ett år. 
 

 

§ 9   Styrelse 

 

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ som inför årsmötet ansvarar 

för verksamhet och ekonomi. Styrelsen kan fatta beslut när hälften av styrelsen 

är närvarande på mötet. Styrelsen utser föreningens föreståndare. 

Styrelseledamot väljs för två år och suppleant väljs ett år. Mandattid för 

styrelseledamot bestäms så att ledamöter avgår växelvis vid ordinarie 

föreningsstämma. 
 

§ 10  Räkenskapsår 

 

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

 

 

§ 11  Kallelse 

 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till medlemmarna senast fyra veckor före 

ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma 

anslås i föreningens samlingslokaler inom samma tidsrymd. 

 



Andra meddelanden till medlemmar sker på något av de för kallelse till föreningsstämma 

angivna sätten. 

Då kallelse utgått till föreningsstämma, skall kallelsen samtidigt genom brev tillställas Folkets 

Hus och Parker och revisorerna. 

 

§ 12  Föreningsstämma 

 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Extra föreningsstämma 

hålls, då styrelsen finner skäl därtill, eller då revisorerna eller minst en tiondel av samtliga 

röstberättigade begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat. 

 

På ordinarie stämma ska förekomma: 

 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, samt röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Frågan om styrelsen utlyst stämman i behörig ordning 

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt beräkningen 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna 

12. Behandling av motioner och propositioner 

13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 

14. Val av valberedning 

15. Val av revisorer jämte suppleanter 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

 

 

§ 13  Omröstning vid föreningsstämma 

 

Varje medlem, som utgörs av sammanslutning, äger vid föreningsstämma en röst för varje 

påbörjat femtal av sina insatser, dock högst tio röster.  

 

Envar annan medlem har vid föreningsstämma en röst. 

 

Omröstning sker öppet om inte närvarande röstberättigade påfodrar sluten omröstning. Vid 

lika röstetal avgörs val genom lottning: i andra frågor gäller den mening som omfattas av 

ordförande vid stämman. 

 

 

§ 14  Motioner 

 

Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla 

ärendet skriftligen till styrelsen senast den 15 februari. 

 

 



§ 15  Föreningens vinst 
 

Uppkommen vinst skall fonderas sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden. 

 

§ 16  Föreningens upplösning 

 

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga 

beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa 

först utfår intill de av dem erlagda insatsbeloppen, varefter återstående belopp enligt 

bestämmande i samband med föregivna likvidationsbeslut överlämnas antingen till Folkets 

Hus och Parker eller den kommun, inom vilken styrelsen senast haft sitt säte, att av 

mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma 

ändamål som föreningens och vilkens styrelse jämväl har sitt säte i kommunen. 

 

 

§ 17  Tvist 
 

Tvist mellan föreningen å ena samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller 

röstberättigad, som ej är medlem å andra sidan avgörs enligt lagen om skiljemän. 

 

 

§ 18  Ändringar av stadgar 

 

Ändringar av dessa stadgar kräver att samtliga röstberättigade ombud vid föreningsstämman 

enas därom eller att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst 

en ska vara ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på föreningsstämmorna biträds av 

minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade.  
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