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ORBYHUS-TOBO.VENDEL
Företagarförening

STADGAR
Stadgarna antagna 1 :a gången på arsmöte 20 13 .02. 13

2'.a gtngen på arsmöte 2014.02.12

Föreningens namn:
Örbyhus- Tobo- Vendels företagareförening förkortat till ÖTV företagarförening.

Föreningens natur och iindamål:
Föreningen iir en ideell partipolitiskt obunden sammanslutning som utan ekonomiska intressen skall
främja och förbättra traktens handels-, hantverks-, och serviceutbud.

Föreningens verksamhet
Föreningen skall ha som mål att motivera traktens befolkning att handla i de lokala afftirema och utn),ttja den
lokala service som finns.
Föreningen skall verka för bättre sammanhållning mellan medlemmarna, samt ett bättre kulturellt
utbud i verksamhetsområdet.
Föreningen skall genom sryrelsen uttala sig och lämna förslag till kommunen, staten och övriga institutioner,
samt massmedia om byggnadsplaner (vägar, nybyggnationer, rivningar m.m.), samt uttala sig om service och
företagsliv och övriga frågor som angår föreningens medlemmar.
Styrelsen skall ftr medlemmarna ha rätt att utge en reklamtidning o/e reklamblad.

Medlemskap
Som medlem kan intagas varje rörelse som driver verksamhet i eller i anslutning till föreningens
verksamhetsområde och iir inregistrerade hos Patent och registreringsverket eller hos länss§relsen i Uppsala liin.
Det åligger sffrelsen att så snart den fätt kännedom om ny rörelseidkare, inbjuda densamme som ny medlem i
föreningen.

Medlemsavgift:
Medlemsavgift samt eventuell inträdesavgift faststZills av å,rsmötet. Medlem som önskar intriide i frireningen efter
den 1 oktober äger åven medlemskap följande verksamhetsar. Medlem som inte erlagt avgift under första
kvartalet fram till årsmötet anses inte längre vara medlem i ftireningen och har da ej heller någon rösträtt.

Uttråde och uteslutning:
Medlem som skriftligt begiir att fr uttriida ur ftireningen befrias omedelbart från medlemskap. Inbetalda avgifter
återbetalas ej. Medlem som gro\t bryter mot ft)reningens målsättning eller syfte kan uteslutas ur föreningen
genom beslut vid arsmöte eller allmänt möte, s§relsen äger även rätt att utesluta medlem. Utesluten medlem skall
skriftligen meddelas detta beslut. Styrelsens beslut skall kunna överklagas på årsmötet eller allmänt möte.

Beslutande och verkslällande organ:
Högsta beslutande organ iir arsmöte, extra årrsmöte eller allmiint möte (se § 12). Den omedelbara ledningen av
föreningens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut fran arsmöte, exlra årsmöte eller allmiint
möte, och som också faftar nödvändiga beslut om föreningens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

Styrelse:
Föreningens styrelse skall bestå av minst 7 medlemmar som ordinarie ledamöter samt minst 3 medlemmar som
ersättare. Sq,relsen är beslutsmässig niir minst 4 ordinarie ledamöter eller ersättare är närvarande. Ssrelsen skall
vid frirsta s§,relsemötet efter årsmöte konstituera sig enlig ftiljande:

, Ordftirande
. Vice ordförande
. Kassör
. Sekreterare

(Årsmötesvald)

(Årsmötesvald)
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. Styrelseledamöter

. Ersättare
Styrelse- och medarbetarposter kan vara vakanta men övertages då av s§,relsen. Revisorsposten måste dock altid
ske enligt § 10. Föreslagen styrelsemedlem/medarbetare behöver ej vara närvarande vid väL men skall dock vara
tillfrågad och givit sitt samffcke. Vid j:imnt antal röster har ordförande utslagsröst. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordförande eller då minst 4 ledamöter så pafordrar.

Verksamhetsåret samt årsmöte :

Föreningens verksamhets- och räkenskapsar omfattar tiden l/1 - 3lll2.
ÅrsmÖtet hålls på en av styrelsen utsedd plats och tid arligen, och skall hållas ftire den 15 februari, paf<iljande år.
Styrelsen kallar senast 14 dagar före utsatt tid för arsmötet. Härvid skall följande årende ftirekomma:

l. Justering av röstliingd/medlemslista.
2. Fraga om årsmötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av 2 justeringsmiin, tillika rösträknare.
5. Godkännande avföregående arsmötesprotokoll.
6. Föredrag och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Faststzillande av resultat- och balansriikning.
9. Fråga om ansvarsfrihet frir ssrelsen.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
11. Val av sfrelseledamöter

5 st. ordinarie,2 är samt ordförande ochkassör. I ar
3 st. ersättare, I år

12. Yal av revisor och revisorsersättare.
13. Val av ledamöter till valberedningen, 2 st.
14. Faststiillande av medlemsavgift samt budget fcir kommande verksamhetsar.
15. G,riga frågor.

Föredragningslista till extra arsmöte upprättas av ssrelsen.
Motioner till arsmötet skall vara sfrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Det åligger ssrelsen att avge
lttrande över inkommen motion. Röstning genom ombud eller med hjrilp av fullmakt far ej ske. Vid begärd
votering tas beslut genom röstning med enkel majoritet. Ordfrirande har utslagsröst. Beslut får ej tagas pa Ourig,
frågor, endast rekommendation till styrelsen att undersöka frågan vidare.

Revision:
Revisorerna skall vara en ordinarie och en suppleant och väljs på I ar. Revision kan även köpas utifrån av en
auktoriserad revisionsbyrå. S§relsen (kassören) skall senast 6 veckor ftire arsmötesdagen tilihandahålla
revisorerna räkenskapshandlingarna för granskning. Revisorerna skall nzir som helst underverksamhetsaret på
begäran erhålla tillgang till riikenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.

Firmatecknare:
FÖreningens firma tecknas av ordftirande och kassör var för sig eller ordförande/s§,relse utsedd
styrelseledamoUmedarbetare. Kassören och ordförande tecknar konto i bank och post.

Allmäntmöte:
Extra ordinarie allmiint medlemsmöte skall hållas niir styrelsen anser det erforderligt eller när minst 1/5 av
fÖreningens medlemmar så påkallar det. S§relsen:ir da s§ldig att utfiirda kallelseiill sådant möte. Tid och plats
bestämmes av sffrelsen eller av den grupp som påkallat mötet. Dagordning och eventuella motioner skall
utsändas till medlemmarna senast 2 veckor före mötet.

Stadgeändring:
FÖrslag till tindring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall då skriftligen vara s§,relsen tillhanda
senast 8 veckor före arsmÖte . Förslag till stadgeiindring skall bifogas kallelse till arsmrlte. Vid omröstrring krävs
att 213 av de näwarande bifaller ändringsförslaget. Stadgeiindring kan endast träda i kraft efter z på varaidra
följande å'rsmöten eller ett ordinarie arsmöte och ett extra arsmöte med minst en månads mellanrum.

Upplösning av föreningen:
Endast föreningens styrelse kan till arsmötet föreslå att föreningen upplöses. Beslut om upplösning kan endast
tråda i kaft efter 2 på varandra följande ordinarie årsmöten eller ett ordinarie arsmöte octritt exträ årsmöte med
minst en månads mellanrum.
Beslut m

r

§10

§ lr

§12

§13

§14

ti

Wn§)*,

n skall föreningens eys-trfuella ;
rorsanisation. ,{

Ij§""'" tr-I)rlt
(V 

ul."-, 

rorbj tirn Yvikineen Lövenlordf.l Elisabet Dannbers t -

'-/L Ll." / {i,*{ W,:
n-Charlotte Andersson RichardLöthman Johanson Nilsson


