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Stadgar antagna 2014-03-05 
 
 
Stadgar för Vision Bergkvara  
 
§ 1  Firma 
 Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. 
 
 
§ 2  Ändamål  

Vision Bergkvara är en opolitisk ideell förening som skall vara en 
samordningsorganisation för företag och ideella föreningar som har verksamhet eller 
aktiviteter i Bergkvara.   
 
Föreningens syfte är att genom samordning, samarbete och samlade insatser ta tillvara 
och utveckla de idéer och möjligheter som finns inom Bergkvara. Vision Bergkvara ska 
uppfylla sitt ändamål genom 
 

 att skapa1 attraktivare aktivitetsområden, exempelvis Dalskärsområdet, för 
kommuninnevånarna med nya målgrupper, t.ex. aktiv ungdom, funktionshindrade 
och äldre. 

 att stödja2 aktiviteter, som bidrar till ökad inflyttning och att fler arbetstillfällen 
skapas.  

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

 att bidra till att förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund. 

 att bidra till att stärka turistattraktionen  
 

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

  

                                                           
1
 skapa: aktivt medverkar och deltar 

  
2
 stödja: stödjer idéer och aktiviteter som uppfyller våra ledord 
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§ 3 Säte 
 Föreningens styrelse har sitt säte i Bergkvara, Torsås kommun. 
 
 
§ 4 Medlemskap 

Medlem i den Vision Bergkvara är föreningar och företag som vill verka för Vision 
Bergkvaras ändamål samt förbinder sig att följa dess stadgar. Medlemskap gäller från den 
tidpunkt, då styrelsen fattat beslut om att godkänna inkommen ansökan om medlemskap. 
Ansökan skall vara skriftlig.  
 
 

§ 5 Utträde 
Medlem som själv önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen, ingen återbetalning av inbetald 
medlemsavgift. 
 
 

§ 6 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. 
 
 

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

§ 8 Medlemsregister  
Föreningen ska upprätta ett medlemsregister och detta ska vara aktuellt och återfinnas på 
hemsidan. 

 
 
§ 9 Styrelsen  

 Styrelsen väljs på föreningsstämman 

 Styrelse skall bestå utav fem (5) ordinarie ledamöter jämte två (2) ersättare.  
Undantag: Första året utgör styrelsen en interimsstyrelse med tre ordinarie ledamöter.  

 Ordförande väljs på ett (1) år. 

 Övriga ordinarie ledamöter väljs på två (2) år. Det bör uppmärksammas att vid val av 
ledamöter första gången bör särskilt uppmärksammas att halva styrelsens ledamöter 
ställer sina platser till förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva 
styrelsen årligen väljs för en ny mandatperiod av två år.  

 Ersättare väljs på ett (1) år.  

 Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig på övriga ordinarie ledamöter.  

 Vid förfall inträder ersättare.  

 Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för tiden 
fram t o m nästa föreningsstämma.  
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§ 10  Styrelsen uppgifter  
 Styrelsen företräder Vision Bergkvara, bevakar dess intressen och handhar dess  
 angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningen vägnar såvida inte annat föreskrivs i dess 
            stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens  
  ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge en komplett årsredovisning 
 till årsstämman. 
 

Styrelsen sammaträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre 
styrelseledamöter begär detta.  
 
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 
 
Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligt med dagordning och beredda ärenden via mail 
till såväl ordinarie ledamöter som ersättare.  
 
Om ordföranden inte kan delta på styrelsemöte väljs interimistiskt ersättande ordförande 
för mötet bland de ordinarie ledamöterna.  
 
Styrelsen beslutar å Vision Bergkvaras vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.  
 
Styrelsen möter regelbundet utsedda kontaktpersoner (kommunchef och kommunalråd) 
i Torsås kommun för att informera, diskutera och förankra arbetet som pågår i Vision 
Bergkvara.  
 
 
 

§ 11  Räkenskaper  
 Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till  
 föreningens revisor senast 1 månad före årsmötet.  
 
 
§ 12 Revisorer  
 Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två utsedda revisorer. Revisorn ska avge sin  
  revisionsberättelse till årsmötet.  
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§ 13 Föreningsstämma / Årsmöte 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.  
 
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls årligen före den sista mars på tid och plats 
som styrelsen bestämmer.  
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två (2) protokolljusterare.  
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
3. Fastställande av dagordning.  
4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret. 
5. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.  
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
7. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år. 
8. Val av ordförande - ett (1) år.  
9. Val av övriga ordinarie ledamöter - två (2) år.  
10. Val av ersättare (2 stycken) – ett (1) år.  
11. Val av revisor (2 stycken) – ett (1) år. 
12. Val av firmatecknare. 
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsår. 
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna ärenden. 
15.  Övriga frågor.  
 
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får 
inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.  
 
 

§ 14 Extra Föreningsstämma / Övriga  
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt 
eller när minst 2/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till 
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet 
ska behandla. På extra föreningsstämman får endast de ärenden som angivits i kallelse 
behandlas. 
 

 
§ 15 Kallelse till föreningsstämmor 

Styrelsen kallar till föreningsstämma – via mail eller brev - senast två veckor innan 
stämma.  
 
 

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

§ 17 Rösträtt 
Varje medlem har en röst på föreningsstämma och årsmöte.  
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§ 18 Beslut, omröstning och beslutsmässighet  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning  
votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om  
någon begär detta.  
Beslut fattas med enkel majoritet såvida inget annat framgår av stadgarna. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom 
lottning.  
Reservation mot beslut kan antingen vara muntlig eller skriftlig. I det senare fallet skall 
den skriftliga reservationen vara inlämnad till sekretariatet 3 vardagar efter mötet så att 
reservationen kan biläggas protokollet.  
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för  
vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisorer.   
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade företrädare förmedlemmarna som 
är närvarande på mötet.  
 
 

§ 19 Regler för ändring av stadgarna 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlemmar som ledamot eller 
ersättare i styrelsen.  

 
 
§ 20     Upplösning av föreningen  

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar delas ut till medlemmarna.  
 
  

 

 


