Stadgar för Falköpings trädgårdsförening (1703)
Ändamål
§1
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och
att utgöra en länk mellan alla trädgårdsintresserade. Den har sitt säte i
Falköpings kommun.
Falköpings trädgårdsförening, som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård
(RST), är en ideell förening – religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen
följer även RST:s stadgar.
Verksamhet
§2
Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att








ordna föredrag, kurser och studiecirklar,
sprida kunskap om och främja miljövänlig odling,
informera om odling, plantering och skötsel av grönsaker, fruktträd och
prydnadsväxter,
tillverka trädgårdshantverk,
anordna utställningar och temakvällar,
anordna trädgårdsbesök som ger medlemmarna inspiration och idéer
om hur den egna trädgården kan utvecklas, samt
samarbeta med andra trädgårdsföreningar vid marknader och andra
event.

Medlemskap
§3
Medlem i Falköpings trädgårdsförening kan varje enskild person bli som
betalar aktuell avgift.
Familjemedlem kan den bli som har samma adress som huvudmedlem.
Årsavgift
§4
Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet. Riksförbundet
Svensk Trädgård administrerar föreningens medlemsavgifter.
Medlemmens skyldigheter och rättigheter
§5
En medlem har följande skyldigheter:




att betala årsavgift enligt § 4
att följa gällande stadgar
att följa beslut som är fattade av årsmötet.

samt följande rättigheter:


att utöva beslutsrätt vid årsmöte. För detta krävs att medlemmen
har betalat årets medlemsavgift. Varje medlem har en röst. Rösträtt
får inte utövas genom fullmakt.

Utträde
När en medlem inte har betalat årsavgift i tid anses medlemmen ha utträtt ur
föreningen.
Uteslutning
En medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller
förbundets syften och verksamhet, kan uteslutas genom beslut av styrelsen.
Styrelsens beslut kan överklagas till RST:s styrelse inom tre månader.
Verksamhetsår
§6
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till
31 december.
Styrelsen
§7
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och
minst sex ledamöter samt eventuella ersättare. Dessa beslutas av årsmötet.
Alla utom ordförande väljs för en mandatperiod på två år. Ordföranden väljs
för ett år. Ett år omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Om- eller nyval
av ledamöter bör ske för halva styrelsen varje år.
Senast 21 dagar efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där vice
ordförande, sekreterare och kassör utses. Endast ordföranden väljs av
årsmötet.
Kan en styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, görs fyllnadsval på
nästkommande årsmöte.
Årsmöte
§8
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fastställande av röstlängd.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om sammanträdet har utlysts på det sätt som framgår i
stadgarna.
Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
Fastställande av resultat- och balansräkningar.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande.
Val av styrelseledamöter och eventuella ersättare.
Val av revisorer och ersättare.

12
13
14
15
16
17

Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av
valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.
Beslut om reseersättningar, och övriga kostnader för ombud och
liknande.
Motioner och propositioner till årsmötet.
Fastställande av budget.
Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
Övriga ärenden.

Extra årsmöte
§9
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om
minst hälften av medlemmarna begär det. Efter sådan begäran ska årsmötet
hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse
ska skickas ut senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast
de ärenden som finns i kallelsen behandlas.
Motioner
§ 10
Medlemmar har rätt att lämna in motioner. För att en motion ska kunna
behandlas av årsmötet ska den ha kommit in till styrelsen senast fem veckor
före årsmötet.
Årsmötet och dess kallelse
§ 11
Årsmötet ska hållas i februari. Skriftlig kallelse till årsmötet ska skickas till
medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag
till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas
ska vara tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.
Styrelsens arbetsordning
§ 12
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.
Kallelse till styrelsesammanträde ska vara ledamot tillhanda senast en vecka
före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens medlemmar är
närvarande.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen – ordförandens ansvar
§ 13
Det är ordförandens uppgift att tillsammans med styrelsen se till att årsmötets och styrelsens
beslut genomförs samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.

Styrelsen – övrigas ansvar
§ 14
Styrelsen ska verka för föreningens bästa, genom att










genomföra de beslut som årsmötet har fattat
föra protokoll med löpande numrering
leda föreningens verksamhet
utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller,
om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedda personer
till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning
utarbeta förslag till budget och verksamhet för kommande år
omedelbart efter det konstituerande styrelsemötet lämna uppgift
om ordförande, sekreterare och kassör till RST
se till att årsmötesprotokoll blir tillgängligt för medlemmarna senast
sex veckor efter årsmötet
vid behov tillsätta arbetsgrupper som har särskilda
ansvarsområden och som utför avgränsade uppgifter självständigt,
under eget ansvar men i samråd med styrelsen.

Revisorer
§ 15
Två revisorer och ersättare väljs av årsmötet för tiden mellan två ordinarie
årsmöten.
Revisorerna granskar styrelsens protokoll och föreningens räkenskaper.
Revisionen ska vara avslutad i god tid före utskicket till medlemmar inför
årsmötet.
Räkenskaper
§ 16
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast sex veckor
före årsmötet.
Ändring av stadgar
§ 17
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. För ändring av
stadgar krävs beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande
möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
Upplösning
§ 18
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. För beslut om
föreningens upplösning krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. När föreningen trätt
i likvidation och verksamheten avvecklats, ska eventuella tillgångar användas
för ändamål som främjar fritidsodlingen i Falköpings kommun.

