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Stadgar för ENA-vandrarna, Enköping

&1 Ändamål och verksamhetsidé
Föreningen ska som huvudsaklig verksamhet bedriva motion för daglediga, så att den utvecklar
människor positivt såväl fysiskt som psykiskt och även ger social och kulturell gemenskap.
Föreningen ska vara idéell och opolitisk.
&2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen.
&3 Medlemskap
Medlem inväljes av styrelsen efter att anmälan om detta gjorts. Medlem kan vara såväl aktiv som
passiv. Årsavgiften beslutas av årsmötet.
&4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, eventuellt extra årsmöte och styrelsen.
&5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
&6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31
december.
&7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.
&8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I
beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt
och främjande ändamål. Beslutet ska föreligga tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrelsens
och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar.
&9 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt årsavgift för två på varandra
följande verksamhetsår, får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
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ÅRSMÖTE
&10 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av februari månad, på tid
och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse ska av styrelsen tillställas medlemmarna senast två
veckor före årsmötet eller kungöras i ortspressen
&11 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen ska får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt
yttrande över förslaget.
&12 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgiften
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen (2 st) för en tid av 2 år
c) En suppleant i styrelsen för en tid av 1 år
d) Två revisorer och en suppleant för en tid av 1 år
e) Tre ledamöter i valberedningskommitté för en tid av 1 år
f) Eventuella kommittéer
Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
inte den finns med i kallelsen till mötet.

STYRELSEN
&13 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och övrig befattningshavare.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder
suppleanten i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot kan efter beslut ges yttrande- och
förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
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&14 Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt ta
tillvara medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
x verkställa av årsmötet fattade beslut
x planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
x ansvara för och förvalta föreningens medel
x tillställa revisorerna räkenskaper m m tre veckor före årsmötet
x förbereda årsmötet
Ordföranden är föreningens officiella representant. Hen ska leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och beslut efterlevs. Om ordföranden har förhinder
ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Om inget annat beslutats ankommer nedan
angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
x förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
x föra protokoll över styrelsens sammanträden
x se till att föreningens handlingar förvaras på betryggande sätt
x se till att fattade beslut har verkställts
x årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
Kassören
x se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter
x svara för föreningens bokföring
x föra medlemsförteckning
&15 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden

