STADGAR

för SIMONSTORPARNA, intresseförening för Simonstorps socken.

§1
Föreningen skall inom Simonstorps socken verka för orten och medlemmarnas
intressen i frågor som rör boende, bostadsmiljö och dylikt.

§2
Samtliga invånare i Simonstorps socken har rätt att bli medlemmar.

§3
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Mandattiden för ledamöter är 2 år samt för suppleanter 1 år.
Mandattiden för ordförande är 1 år.

§4
Föreningen skall ha två revisorer samt en revisorssuppleant.
Mandattiden för revisorerna är 2 år.
Mandattiden för revisorssuppleanten är 1 år.

§5
Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§6
Styrelsen skall, om den så finner lämpligt, verka i de sammanslutningar som arbetar
för våra medlemmars intressen rörande boende och boendemiljö.

§7
Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

§8
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.

§9
Föreningen sammanträder till årsmöte under första kvartalet. Föreningen skall
jämväl kallas till extra möte, när styrelsen anser detta erforderligt, eller minst en
tredjedel av föreningens medlemmar så påyrkar.
Kallelse till årsmöte skall utgå 14 dagar före och till extra möte 7 dagar före.

§ 10
Förslag till möten skall lämnas skriftligen, vid årsmöte minst en månad innan.

§ 11
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två
månader före årsmöte. För ändring av dessa stadgar fordras beslut på årsmöte
med minst tre fjärdedelars majoritet.

§ 12
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Styrelsens berättelse
4. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet
5. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
6. Val av revisorer och revisorssuppleanter
7. Val av tre medlemmar till valberedning
8. Beslut om årsavgiftens storlek

§ 13
Beslut om föreningens upplösning sker på två på varandra följande årsmöten eller
extra möten, med två tredjedelars majoritet. Handhavande av ev. tillgångar beslutas
vid dessa möten, med kravet att samma beslut skall fattas vid minst två möten.

