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Stadgar för

Karbenningbygdens Ekonomiska Förening
§1. FIRMA
Föreningens firma är Karbenningbygdens Ekonomiska Förening
§2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Norbergs kommun, Västmanlands län
§3. ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och driva
fastigheten Nickebo 1:22.

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har även till uppgift att driva en
allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt
och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda personer, organisationer,
företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar
föreningens demokratiska värderingar.
Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar.
Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter
för att stärka bygdens attraktionskraft i samarbete med liknande föreningar i bygden.
§4. MEDLEMSKAP
Medlem kan vara fysisk eller juridisk person som kan förväntas följa föreningens stadgar och
beslut, samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap
prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
§5. INSATSER
Medlem ska delta i föreningen med en insats som bestäms av årsmötet. Medlem kan delta
med mer än en insats. Insatsen betalas när medlemskap beviljats.
§6. RÖSTETAL
Medlem har en röst oberoende av antalet ägda andelar.
§7. MEDLEMS UTTRÄDE
Begäran om utträde skall göras skriftligen till styrelsen. Utträde ur föreningen äger rum vid
den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter utträde eller uteslutning.
Medlem som utträtt ur föreningen får tillbaka betald insats på begäran. Inkommer inte en
sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och pengarna
överföres till reservfonden.
§8. UTESLUTNING
Bryter medlem mot dessa stadgar, på något annat sätt skadar eller motarbetar föreningen, eller
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avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur
föreningen. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut, som
rör föreningens angelägenheter.
Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom skriftlig begäran inom 30 dagar
hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.
§9. ORGAN
Föreningens organ
1.
2.
3.
4.

Föreningsstämma
Styrelse
Revisorer
Valberedning

§10. ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Uppkommer ett överskott ska detta fördelas enligt följande grunder:
- förslag till stämman, att besluta om reserverade medel för ett visst bestämt ändamål.
- överföring av resterande fria vinstmedel i ny räkning.
§11. FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie stämma (årsstämman) ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Efter beslut av styrelsen, revisor eller om minst 10% av medlemmarna
så begär, skall extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål.
Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor samt senast två veckor före
ordinarie och senast en vecka före extra stämma via skriftligt meddelande eller e-post till
medlemmarna. Övriga meddelanden till medlemmar meddelas skriftligt via post eller via epost. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Val av två justerare som jämte mötesordförande ska justera mötesprotokollet
3. Val av två rösträknare
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
10. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12. Beslut om medlemsavgift och insats för nästkommande verksamhetsår
13. Beslut om antal ledamöter och ev. ersättare i styrelsen samt mandatperiodens längd
14. Beslut om arvoden och ersättningar för styrelsen och övriga föreningsfunktionärer
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15. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
17. Val av revisor och ersättare
18. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma om föreningen är
medlem.
19. Val av valberedning
20. Behandling av ärende som styrelsen har överlämnat till årsstämman för avgörande
21. Behandling av motioner från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast
10 dagar innan föreningsstämman
22. Vid föreningsstämman väckta frågor
Om föreningen är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund så bör föreningsstämman behandla
de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som föreningen erhåller från riksförbundet
och bygdegårdsdistriktet.
§12. STYRELSEN
Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter, samt beslutar på
föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dess stadgar. Styrelsens arbete kan
närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning.
Styrelsen väljs av stämman och ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter.
Ordföranden är föreningens ordförande och väljs för en tid av 1 år. Övriga ledamöter väljs för
en tid av 2 år förutom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på 1 år och
hälften på 2 år.
Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare, kassör samt firmatecknare. En
kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses.
Styrelsen kan också utse kontaktpersoner för kultur, försäkring, ungdom, miljö,
landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.
§13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH BESLUTSFÖRHET
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens
ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.
Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid
personval då lotten avgör.
§14. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Om föreningen är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund ska styrelsen i föreskriven tid till
Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet
efterfrågar i årsrapporteringen.
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Styrelsen ska föra en kontinuerlig uppdaterad medlemsförteckning.
Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens
samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.
§15. REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av minst en och högst två av
föreningsstämman utsedda revisorer. Revisorerna väljs på föreningsstämma för tiden från
ordinarie föreningsstämma, fram till nästa ordinarie föreningsstämma. För revisorerna bör
ersättare utses. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie
föreningsstämma.
§16. MOTIONER OCH ÖVRIGA ÄRENDEN
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en
skriftlig motion till styrelsen senast 10 dagar före stämman.
§17. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPER
Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår. Redovisningshandlingarna ska vara revisorerna
tillhanda 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.
§18. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR
För ändring av dessa stadgar krävs 3/4 dels majoritet vid en ordinarie föreningsstämma eller
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst en ordinarie.
§19. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION
Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två
på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt
krävs 2/3 dels majoritet av de närvarande röstberättigade på den andra föreningsstämman. I
kallelse för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.
Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal
sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till
fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 22 november 2020 samt ordinarie
föreningsstämma 9 mars 2021.

