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§ 1
NAMN OCH ANSLUTNING
Föreningens namn är Falköpings Trädgårdsförening 1703.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård
via Skaraborgs Trädgårdsförbund 1700.
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
§ 2
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgård
sodlingen och boendemiljön samt att ge möjlighet för människor
med
lika intressen att komma samman.
§ 3
VERKSAMHET
Föreningen vill verka på följande sätt:
1
genom föredrag, kurser och studiecirklar bringa kunskap om
planering, plantering, beskärning av fruktträd och prydnadsbuskar.
2
genom föredrag och litteratur få anvisning på lämpliga
frukt- och bärsorter samt andra för hemträdgården passande
växter.
3
genom möten med föredrag och diskussioner orientera medlemmarna om hemträdgårdens alla spörsmål.
4
genom fältmässiga studier, exkursioner och utställningar
söka belysa hemträdgården och dess odlingsmöjligheter.
5
genom studie- och sällskapsresor ge medlemmarna tips och
ledning för den egna trädgården.
§ 4
MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av varje enskild person som intresserar
sig för föreningens ändamål och erlägger stadgad avgift. Medlem
är genom föreningen ansluten till Skaraborgs Trädgårdsförbund och
Riksförbundet Svensk Trädgård och erhåller därigenom medlemstidningen Hemträdgården.
§ 5
1
2
3
4
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STYRELSE
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt tre ordinarie ledamöter som skall ansvara
f ör programförslag.
Ordförande väljes för en tid av 1 år.
Övriga ledamöter väljes för en tid av 2 år. Vid varje årsmöte väljs hälften av styrelsens ledamöter.
Styrelsen sammankallas av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 av dess ledamöter
är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll

§ 6
STYRELSENS ÄLIGGANDEN
Styrelsen åligger att
1
representera föreningen
2
leda föreningens verksamhet och verkställa av årsmötet
f attade beslut
3
behandla inkomna ärenden och motioner
4
med intresse verka för föreningens bästa
5
väl förvalta dess tillhörigheter.
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ARSMÖTE MM
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
Uppgift om tid för årsmöte skall utlysas minst 3 veckor före
årsmöte. Verksamhetsberättelse och ärendelista kan erhållas
1 vecka före mötet hos sekreteraren
3
Motioner till såväl föreningen som till läns- och riksförbund insändes till styrelsen senast två veckor före årsmöte.
Extra årsmöte hålles, när styrelsen så finner behövligt eller
då
minst 1/3 av föreningens medlemmar eller revisor skriftligt begär
detta. Mötet får inte avgöra andra ärenden än de, som angivits
i
kallelsen
§ 7
1
2

§ 8
ÄRENDELISTA
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1
Godkännande av röstlängd
2
Val av ordförande att leda årsmötet
3
Val av årsmötessekreterare
4
Val av 1 protokollsjusterare tillika rösträknare
5
Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
6
Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning
7
Revisorernas berättelse
8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9
Div. information
10
Val av ordförande.
11
Val av 3 ordinarie ledamöter.
12
Val av 2 revisorer och suppleant
13
Val av ombud och suppleanter till länsförbundets möten
14
Ev. övriga val
15
Val av 3 ledamöter i valberedningen
16
Beslut om inkomna ärenden och motioner
17
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år
18
Beslut om reseersättningar och övriga kostnader för ombud
och dylikt.
19
Beslut om årsavgift för nästkommande år
20
Övriga frågor
§ 9
RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår och vara
avlämnade senast den 31 januari till revisorerna. Dessa skall
senast 1 vecka före årsmötet ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin berättelse till styrelsen.
Arsmötet väljer 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, samtliga
f ör en tid av 1 år.
§ 10
1
2
§ 11
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AVGIFTER
Medlem erlägger en årsavgift, vilken av årsmötet fastställes för påföljande år.
Årsavgiften skall vara inbetald till föreningens kassör
senast vid årsmötet.
REPRESENTATION VID LÄNSFÖRBUNDET
Förening äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat
50-tal medlemmar. Varje ombud innehar en röst. Föreningen
bekostar ombudens utgifter vid länsförbundets möten.
Varje föreningsmedlem äger rätt att närvara vid länsförbundets möten och innehar där yttranderätt.

§ 12 ÄNDRING AV STADGAR
För ändring av stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid två

på varandra följande möten, varav det ena skall vara
årsmöte
e.
§ 13
1

2
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UTTRÄDE ELLER UPPLÖSNING
För beslut om föreningens upplösning eller utträde
ur länsoch eller riksförbund fordras beslut med 2/3 majo
ritet vid
två på varandra följande möten, varav det ena skall
vara
årsmöte.
Om föreningen upplöses skall dess resterande tillgå
ngar
överlämnas till i första hand länsförbundet och i
andra
hand till anslutna föreningar inom länet i förhållande
till
antalet medlemmar.

Ovanstående stadgar antagna vid årsmöte 1996 09 10 och
vid möte
1996 11 13.
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