
§tactgmr fiir Kultur'fiire*rf,ngen kvarteret Ålmen

l. Föreningen:
Kultug"föreningen kvarteret Aln'ren *ir en ideell, partipolitiskt och religiöst

obunden förer:ing.

7" Föremingems ändamål och verksarnhet:
"Föreningen har till ändarnål att arbeta f*r att bevara och utv*ckla Kvarteret Almen i

Kartrstad Ssilom att skapa en för alla åldrar öppen och publik mötesplats för

kulturaktiviteter i samklang med kvartcrets kulturhistoriska karaktär.

Fnreningen vill arbeta for att befrämja utställningar, workshops, seminarier,

installationer nch skapands verksamhet av olika slag som exsmpelvis konst,

litieratur, musik, hantverksaktiviteter, byggnadsvärd, renoverit:g etc."

f$reningen vill arh*ta Senom att saftlverka med aktuell körnmuna! nämnd sämt

andra föreningar inCIrn kulturområdet,

3. MedlernskaB:
Medtem kan den fysiska eller juridiska person bli som erlägger faststålld

rnedlernsavgift. Varje rnedlem är skyldig att fÖlja f§reningens stadgar"

Verksamhetsåret löper från årsrnÖte till årsmÖte.

4. Slledlemsavgift:
Varj* rnedlem skall årfigen tllltöreningen betala medlemsavgift som skall

bestutas av årsrnötet. Medlemsavgiften betalas på det sått och inom den tid

som styrelsen bestämmer.

5. Uteslutming:
§n rr'redlem sorn hryter rnot stadgarna elEer sofil uppenbarligen skadar

föreningen e!!er motarhetar ders intressen eller ändarnål kan av styrelsen

uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan onr

uteslutning till årsmötet genom att *nmäla detta till styrelsen inom en månad

trån det att rneddetandet *rn uteslutningen sklckades till medlemmen.

6. Fören[r'lgsrnoten:
l\rlinst två föreningsmöten skall håHas varje år, värav ett årsmöte. ÅrsmÖtet

håtls före nuars nrånads utgång" Föreningsnt*ten hålls då styrelsen anser det

nödvändigt eller då minst 1il medlernmar begär sammankallande av möte for

behandling av ett eller flera särskilda årenden.

Kallelse titl föreningsma,te skallvnra medlemmarna tillhanda senast tre veckor

i forväg. Kallelse skickas via e-post alt*rnativt läggs ut på f*reningens

hemsida ( om så finnes) ellmr i ssciala rnedia.

Retevanta Fra nd linga rna { verksarnhets/eko nomisk/revisionsberättelse,

verksarnhetsplan med budget sarnt styrelsens torslag oth inkornna rnotioner

rned styrelsens yttrande ) ska finnas tillgängliga for medlernmarna via

henrsida/sorlala media alternativt mejlutski*k senast en vecka före årsrnÖtet.

Förslag/rnotian från medlem till årsmstet ska vara styrelsen tillhanda senast

två veckor innan rnötet"

Fysiska sarnt juridiskm pers*ruen lnnehar en röst per medlemskap. För att ha

rösträtt ska rnedlemsavgiften vara betald senast 30 dagar fore mötet. Valbar
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till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

7. Årsrnötet:
Vid årsrnötet, som år föreningens hög*ta beslutande orgän, skall foljande
ärenden hehandlas:
1. fråga om årsrnötets stadgeenliga utlysande.
ä. Fastställandet av röstlängd
3" Val av nrötesordförande, nnötessekreterare samt två justeringsmsån tillika

röstråknare.
4. Fastställande av dagordningen.

5. Styrelsens verksarnhetsberåt{else.
fi. [konornisk berå*ttelse, revistrernas yttrande samt fråga om ansvarsfrihet

for styrelsen.
7. Val av styrelseledamöter enligt § S"

8" Val av revisorer entigt §1S
9" Val av två medlemmar att utgöra valberedning"
10. Fastställande av medlemsavgift fcir innevarande år.

t 1. Verksamhetsplan och budget.
t 2. Motioner samt övriga ärenden som läggs fr"am av styrelsen eller som av
med§em skriftligen anrnälts till styrelsen minst två veck*r före mötet.
[nget utöver det son: finns i kallelsen får tas upp orh beslutas på årsmötet

8. Styrelse:
Föreningens löpande verksarnhet handhas av en styrelse hestående av
ordförande, vice ordforande, tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Styre{sen sammantr;*der då *rdföranden finner det påkallat eller då minst tre
ledamöter begåil' det" Styretsen är beslutsmässig når alla ledarnöter blivit
kallade och minst häiften är närvarande. Vid lika röstetal har ordforanden
utslaEsröst. $tyrelsemöten är öppna för sanntliga medlernrnar.

L Va[ av styrelse:
Val av ordforande, fuå ordinarie ledamöter samt en suppleant skall ske på
ånsmötet udda år. Val av vice ordförande, en ordinarie ledamot samt en
suppleant skall ske piå årsmöt*t jårnna år. Styrelsen utser inorn sig
sekreterare ach kassön samt inom eller utom styrelsen de funktionärer $om
den fir"rner"erforderliga. Srdinarie mandatperiod åin två år.

10. Revisoner:
Föreningen skall ha minst en revisorer sarnt en revisorssuppleant.

11. Val av revisorer:
Val av en revisor skall ske på årsnrotet jåntna år" Val av en revis*rssuppleant
skall ske på årsrnötet udda år. Ordinarie r*andatperind är två år.

12. Ändnilng av stadgärriä:
För beslut orn ändring av stadgarna fordras tvåtredjedels majoritet av J t,,.t

'f{f<
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n#rvarande rnedlernmar vid två på varandra efterföljande föreningsrnöten,
med nrinst två månaders nrellanrum, varäv det ena är årsmötet.

I 3. Förenifisens upplösande:
FÖr beslut om föreningens upplösande fordras två{redjedels majoritet av
närvarande medlemmer vid två på varandra efter-följande föreningsmöten,
rned minst två månaders meflanrurn, varäv det ena än årsrfiötet. Vid det sista
av dessa möten skal[ även faststäilas hur foreningens tillgångar *kall
disponeras 4
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