STADGAR FÖR GLÖTE DUSCH OCH BASTUFÖRENING
§ 1 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma är Glöte Dusch och Bastuförening med organisations nr. 802487-4482.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att erbjuda dusch, bastu och tvättstuga till
föreningens medlemmar samt sköta den allmänna badplatsen belägen på föreningens fastighet.

§ 3 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som är bosatt, har fritidsboende eller på annat
sätt är verksam i Glöte med omnejd. Medlem ska vid inträde i föreningen betala en insats och
därefter en årsavgift enligt normer som beslutas av föreningsstämman. Andra än medlemmar
kan nyttja Glöte Dusch och Bastuförening men ska betala dubbla avgifter.
Utträde ur föreningen ska anmälas skriftligt. Den som uppenbart motarbetar föreningens
ändamål eller intressen får uteslutas av föreningsmötet. Har den beslutade årsavgiften ej
betalats under två år anses medlemmen ha ansökt om utträde.
Frivilligt utträde eller uteslutning medför ingen rätt att återfå betald insats eller årsavgift.
Medlem får utöva sin rösträtt på stämmor under förutsättning att den årliga insatsen betalats.

§ 4 STYRELSE

Föreningens styrelse har sitt säte i Glöte, Härjedalens kommun.
Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med en suppleant som väljs på
föreningsstämman.
Styrelseledamöter väljs växelvis på två år. Suppleanten väljs på ett år.
Ordförande väljs på stämman, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter överstiger hälften av antalet ordinarie ledamöter.
Styrelsemöte ska hållas minst en gång per år och när ordförande eller någon av ledamöterna
påfordrar. Styrelsen ska föra förteckning över medlemmarna.

§ 5 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller styrelsen i sin helhet. Kassa, bank och postgiro
tecknas av kassören.

§ 6 REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två (2) revisorer utsedda
på ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna ska senast en månad före ordinarie föreningsstämma ha tillgång till föreningens
räkenskaper och samtliga protokoll.
Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före stämman.
Ordinarie revisorer väljs växelvis för två år. För revisorerna ska utses en suppleant. Suppleanten
väljs på ett år.

§ 7 FÖRENINGSSTÄMMOR

Ordinarie stämma ska årligen hållas före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå
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vilka ärenden som medlemmarna vill ha behandlade. På extra stämma får endast avgörande
beslut fattas i ärenden som är upptagna på kallelsen.
Styrelsen kallar till stämma som ska ske högst fyra veckor och minst två veckor i förväg genom
anslag på lämplig plats i byn och på hemsidan.
Vid stämma har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.
Medlem som vill ha ärende behandlat på ordinarie stämma ska anmäla detta skriftligen före den
31 december.

§ 8 DAGORDNING VID STÄMMA
På ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet
6. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
7. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Beslut om avgift för ny medlem vid inträde
12. Beslut om årsavgift för medlemmar
13. Beslut om regler och avgifter för icke-medlemmar och tvättstuga
14. Beslut om arvoden
15. Val av antalet styrelseledamöter
16. Val av ordförande
17. Val av övriga styrelseledamöter samt en suppleant
18. Val av två revisorer och en suppleant
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor

§ 9 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 10 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om att ändra dessa stadgar samt likvidation fattas på stämma. Beslutet är giltigt om
samtliga närvarande röstberättigade har biträtt det. Beslut är även giltigt om det har fattas på
två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar
av de närvarande röstberättigade. En av stämmorna ska vara ordinarie.

§ 11 UPPLÖSNING
I händelse av föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar tillfalla Glöte Byalag
för fortsatt förvaltning och främjande av föreningens ändamål.
Dessa stadgar har antagits vid föreningens bildande den 1 mars 2014.

Sven-Olov Thalin
Ordförande

Bo Ågren
Vice ordförande
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