Stadgar för Föreningen Paradiset Hanvedens Vänner
Antagna 2010-06-20
1§

Föreningens namn och syfte
Föreningen Paradiset Hanvedens Vänner är en religiöst och politiskt obunden
ideell förening med verksamhet i Paradiset Hanvedens Naturreservat.
Föreningens syfte är att bevara naturen och kulturvärdena samt underlätta för
besökare att uppleva de unika värdena i området.
Föreningens organisationsnummer är 802406-5263.

2§

Föreningens huvudverksamhet
Att tillhandahålla information och service till besökande och passerande
vandrare.
Att hålla torpet tillgängligt som raststuga för besökande
Att upplåta torpet som bas för grupper som skolklasser, scoutgrupper etc,
inklusive övernattningar.
Att anordna vandringar och andra aktiviteter för medlemmar och besökare
Att enligt vid varje tidpunkt gällande överenskommelse med Huddinge Kommun
medverka i skötseln av området.
Att bevaka att områdets karaktär bevaras,

3§

Medlemskap
Medlem kan var en enskild person eller organisation som vill verka för eller
stödja föreningens ändamål.

4§

Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom följande organ.
1. Årsmöte
2. Extra årsmöte
3. Styrelsen och dess underställda arbetsgrupper

5§

Årsmöte
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2. Årsmötet skall äga rum före 1 juni varje år.
3. Kallelse till årsmöte skall delges medlemmarna senast fyra veckor före
mötet.
4. Vid årsmöte äger varje enskild personligt närvarande medlem en röst.
5. Vid årsmöte äger varje närvarande organisation en röst.

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om någon av de ordinarie revisorerna, styrelsen eller
minst 10 % av medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall hållas inom fem
veckor från det att begäran inkom till styrelsen. Kallelse skall skickas senast två
veckor innan det extra årsmötet, och innehålla det som kallelse till ordinarie
årsmöte skall innehålla. Om styrelsen ej kallar till extra årsmöte, kan de som
lämnat in begäran om sådant kalla till detta. Ett extra årsmöte kan enbart
besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något
som där finnes upptaget.
Motioner
Ställes till styrelsen och skall vara inlämnade skriftligt senast två veckor före
årsmötet
Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår
6§

Styrelsen
1. Föreningens styrelse ansvarar för föreningens löpande arbete och
utveckling, samt samverkan med Huddinge kommun.
2. Styrelsen består av ordförande och fyra – sex ledamöter samt 1 – 3
suppleanter. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslagsröst.
3. Styrelsen skall hålla minst sex protokollförda styrelsesammanträden per år
4. Vid styrelsesammanträden skall minst hälften av ledamöterna vara
närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
5. Styrelseledamot kan reservera sig mot fattat beslut. Då så förekommer skall
detta antecknas i protokollet.
6. Föreningens firma tecknas av ordföranden eller av styrelsen utsedda
personer ensamma eller i förening.
7. Ordförande väljs på ett år.
8. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år fördelade så att högst halva
styrelsen förnyas varje gång. Suppleanter väljs på ett år.
9. Vid vakanser under pågående verksamhetsår skall vid behov fyllnadsval
göras vid första ordinarie medlemsmöte.
10. Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter. En sådan ledamot
har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten och kan utses till befattning
inom styrelsen, men har inte rösträtt.

7§

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Fråga om kallelse har skett i behörig ordning.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans och
resultaträkning.
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande
av uppkommen vinst eller förlust.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. .Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella
arbetsgrupper.

12. Styrelsens verksamhetsplan.
13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
14. Fastställande av medlemsavgift för följande år.
15. Val av ordförande på ett år.
16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
18. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år).
19. Val av valberedning (väljes på ett år)
20. Beslut om omedelbar justering av samtliga personval.
21. Behandling av styrelsens förslag samt till styrelsen inkomna motioner.
22. Övriga frågor
23. Årsmötets avslutande
8§

Arbetsgrupper
Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper och ansvarsroller efter behov

9§

Valberedning
1. Valberedningen skall bestå av tre personer varvid en är sammankallande
2. Valberedningen skall vid årsmötet avge förslag till styrelseledamöter och
revisorer

10§

Revision
1. Revisorskommittén består av två revisorer samt en revisorsuppleant
2. Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som berör styrelsen förvaltning
samt att deltaga i styrelsens möten.
3. Revisorerna skall senast sex veckor före årsmötet få samtliga handlingar
som skall ligga till grund för revisionen.
4. Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt utlåtande om styrelsens
förvaltning för det gångna verksamhetsåret

11§

Stadgeändring
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas därom på två
på varandra följande möten varav minst ett ordinarie årsmöte

12§

Upplösning av föreningen
1. För upplösning av föreningen erfordras att beslut härom fattas vid två på
varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte samt att det
mellan dessa båda möten har förflutit en tid av minst sex månader.
2. Ytterligare krävs att besluten godkännes av minst två tredjedelar av samtliga
röstberättigade deltagare.
3. Vid beslut om upplösning skall samtidigt beslutas om hur man skall förfara
med föreningens samtliga tillgångar.

