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§1 Ändamål
Föreningen har till ändamål att befrämja och söka förverkliga lösningen av kommunala och sociala uppgifter, som är av betydelse för det område som omfattas av Örgryte församling.

§2 Medlemskap
För att bli medlem av föreningen fordras att vara kommunalt röstberättigad och bosatt inom föreningens
verksamhets-område.

§3 Sammanträden
Förutom till tvenne årliga, ordinarie sammanträden, varav det ena i april och det andra i november,
sammankommer föreningen när styrelsen anse så nödigt eller då minst fyrtio medlemmar anhåller därom
skriftligen hos styrelsen. Kallelse till föreningssammanträde utfärdas av styrelsen och sändes med post
senast sju dagar före sammanträdets hållande.

§4 Rösträtt
Varje medlem äger en röst.Vid fattande av beslut inom föreningen och styrelsen gäller vid lika röstetal
den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder.

§5 Val
Alla val företas med acklamation, såvida det ej yrkas att de skall ske med slutna sedlar.

§6 Valberedning

§7 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av fem ordinarie ledamöter och tre
suppleanter, vilka samtliga väljes vid ordinarie höstsammanträde.Styrelsen utser inom sig ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

§8 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening respektive en styrelseledamot och en
suppleant i förening.

§9 Beslut inom styrelsen
Beslut inom styrelsen är giltigt om samtliga styrelseledamöter kallats och minst tre av dessa är närvarande och om beslutet ense.

§10 Revisorer
Till att granska föreningens förvaltning och räkenskaper väljes vid ordinarie höstsammanträdet två revisorer och en suppleant.
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På ordinarie vårsammanträde utses en valberedning om tre personer att förbereda vid nästföljande höstsammanträde förekommande val.

§11 Revision
Räkenskaperna, som avslutas den 31 december, skall tillhandahållas revisorerna senast den 15 februari
året därpå och vara av dessa granskade före februari månads utgång.

§12 Ärenden vid ord. sammanträden

Styrelse- och revisionsberättelserna föredras vid ordinarie vårsammanträdet liksom även frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen samt årsavgiftens storlek för året därpå.Vid ordinarie höstsammanträdet väljes
styrelse och revisorer såsom i §§7 och 10 stadgas.

§13 Årsavgift
Årsavgiften skall vara erlagd före maj månads utgång varje år

§14 Politiska och religiösa frågor
Politiska och religiösa frågor får ej upptas till behandling vid föreningens sammanträden.

§15 Tillträde till sammanträden
Endast medlemmar äger tillträde till föreningens sammanträden, såvida ej styrelsen bestämmer annorlunda för varje särskilt fall.

§16 Beslut vid sammanträde
Vid sammanträde beslutas endast i fråga som angivits i kallelsen.

§ 17 Förslag till ordinarie sammanträden
För att tas upp till behandling vid ordinarie sammanträde skall förslag vara anmält till styrelsen minst fyra
veckor före sammanträdet.

§18 Stadgeändring
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande
sammanträden, varav det ena måste vara ordinarie. För sådant beslut fordras att vid båda sammanträdena minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar beslutat om ändringarna och tilläggen.

§19 Föreningens upplösning
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Beslut rörande föreningens upplösning fattas på samman sätt som sägs i §18. Eventuella tillgångar vid
föreningens upplösning skall anslås något allmännyttigt ändamål inom föreningens verksamhetsområde.

