
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stadgar antagna 2013-xx-xx 
 
 
 
  
 
Stadgar för ”Vision Bergkvara ekonomisk förening”,  antagna 2013-xx-xx.  
 
§ 1  Firma 
 Föreningens firma är Vision Bergkvara, ekonomisk förening. 
 
§ 2  Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen  
och deltagande i verksamheten genom att samla organisationer – företag och  
föreningar – som har aktiviteter/verksamhet i Bergkvara. 
 
Föreningens syfte är att genom samarbete och samlade insatser ta tillvara och utveckla de 
möjligheter som finns inom Bergkvara. Detta för att:  
 

• stödja aktiviteter, som bidrar till ökad service för samhällets innevånare och 
besökande. 

• stödja aktiviteter, som bidrar till ökad inflyttning och att fler arbetstillfällen 
skapas, t.ex. genom att möjliggöra ökad efterfrågan och förlängd säsong..  

• skapa attraktivare aktivitetsområden för kommuninnevånarna med nya 
målgrupper, t.ex. aktiv ungdom, handikappade och äldre. 

• bidra till att förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund. 
• stärka turistattraktionen  

 
Medlem deltar i verksamheten genom att stödja och vara med och kreera idéer som ligger 
inom föreningens syfte. 
 
Föreningens ledord är miljö, hälsa, tillgänglighet, handikappvänligt och kvalitet.  

  



§ 3 Säte 
 Föreningens styrelse har sitt säte i Bergkvara, Torsås kommun. 
 
§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut 
samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av 
styrelsen eller av den styrelsen utser.  
 

§ 5  Medlems skyldighet 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämma 
fastställda medlemsavgifter samt även följa föreningens stadgar och beslut.   

 
§ 6 Insats 

Insatsen är x00 kronor. Insatsen betalas när medlemskap har beviljats.  
 

§ 7 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av 
föreningsstämman.   

 
§ 8        Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas ut föreningen. En 
utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att 
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning 
skickats till medlemmen.. 

 
§ 9 Utträde 

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen. Utträde ur 
föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast sex månader efter 
begäran om utträde. 
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i 
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

 
§ 10 Återbetalning av insatser 

Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enligt 4:e kap i 
Lagen om ekonomiska föreningar.  

 
§ 11 Styrelse 

Styrelsen – ledamöter och suppleanter - väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av 
lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter.  

 
§ 12 Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsen förvaltning utses 2 revisorer 
av föreningsstämman.  

 
§ 13 Firmateckning 
 Föreningens firma tecknas av styrelsen och dem som styrelsen därtill utser. 
 
§ 14 Årsredovisning 

Styrelsen skall överlämna sin årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning) senast en månad före föreningsstämman till revisorerna. 



 
§ 15 Räkenskapsår 
 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
§ 16 Stämmor 

Ordinarie föreningsstämma äger rum före mars månads utgång.  
 

 Extra stämma skall hållas när: 
  - styrelsen anser att det behövs 
  - revisorerna begär det 
  - minst en femtedel av samtliga röstberättigade begär det 
 
§ 17 Kallelse till stämmor 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och 
senast två veckor före ordinarie stämma. Senast en vecka före för extra stämma.  
 

§ 18 Ärende på stämman 
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta 
till styrelsen senast två veckor innan stämman. 
 

§ 19 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
 På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

• Val av ordförande vid föreningsstämman. 
• Val av protokollförare vid föreningsstämman. 
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.  
• Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning. 
• Fastställande av dagordning. 
• Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret. 
• Revisorernas berättelse. 
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till 

olika uppdrag inom föreningen. 
• Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 
• Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
• Val av styrelseledamöter (och eventuella suppleanter). 
• Val av 2 revisorer. 
• Val av valberedning (3 stycken, en sammankallande) 
• Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt eller enligt 

föreningens stadgar. 
 

§ 20 Rösträtt 
Varje medlem äger en röst. Medlem är en representant per juridisk person. 
 

§ 21 Stadgeändring 
Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivs i 7 kap, § 14 och § 15 i Lagen om 
ekonomiska föreningar. 

 
§ 22 Överskott 

Uppkommet överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, 
föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna.  

 



§ 23 Upplösning 
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar efter det att medlemmarna fått 
tillbaka sina insatser, delas lika mellan medlemmarna. 

 
§ 24 Övrigt 
 I övrigt gäller reglerna i lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667. 
 

 
 


