Stadgar för Ideella Föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund
Föreningen är en ideell förening bildad 1989 med säte i Ekolsund.
§ 1. Föreningens syfte och ändamål
Föreningens syfte är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser.
Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla:
- i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund
- i samverkan med föreningslivet i Ekolsund
- som komplement till barnverksamhet
Föreningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för barnen att ta del av
aktiviteter och upplevelser som tillhandahålls på andra orter.
§ 2. Regler för hur verksamheten ska bedrivas
Den beslutande funktionen (föreningsmötet)
- Föreningsmötet är den högsta beslutande funktionen i föreningen, där
medlemmarna beslutar om hur föreningens syfte och ändamål ska uppnås under
verksamhetsåret.
- Medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att verkställa de strategiska beslut som fattas
på föreningsmötet.
Den verkställande funktionen (styrelsen)
- Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare samt en ledamot. De
väljs för två år enligt skiftesprincipen. Ordförande och ledamot väljs växelvis med
kassör och sekreterare.
- Ordförande eller annan ledamot är sammankallande till styrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av
dem är närvarande.
- Ordinarie styrelsemöte hålls minst 3 gånger per år och extramöten när så behövs.
- Styrelsen hanterar föreningens löpande förvaltning under verksamhetsåret.
Styrelsen har mandat att fatta löpande operativa beslut som rör föreningens
angelägenheter.
- Material- och inventarieförteckning ska årligen uppdateras och innehålla inköpta
och inlånade varor samt gåvor.
Den kontrollerande funktionen (revisorn)
- Föreningen har en revisor som väljs på ett år.
- Revisorn ska utföra såväl ekonomisk granskning som förvaltningsrevision. För
dessa uppgifter ska revisorn ha tillgång till föreningens alla räkenskaper, protokoll,
avtal och andra handlingar.
Föreningens stadgar, föreningsmöten och styrelsemöten ska vara väl dokumenterade
och tillgängliggöras för medlemmarna.
Ordförande är ansvarig för att stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga
för föreningens medlemmar.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderår.
Inga arvoden utgår till styrelsen eller annat föreningsarbete i någon form.
§ 3. Medlemskap
För att bli medlem i föreningen krävs:
- barnfamilj med geografisk anknytning till Ekolsund
- erlagt beslutad årlig medlemsavgift

Ett medlemskap erhålls per familj oberoende antal barn.
Medlemsförteckning skall årligen upprättas.
Utträde ur föreningen sker genom anmälan till föreningens styrelse.
Föreningen kan utesluta medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som inte
erlagt beslutade avgifter. Uteslutning får inte ske förrän medlemmen beretts möjlighet
att yttra sig i ärendet vid möte med styrelsen.
§ 4. Sponsorer, gåvor och frivilliga bidrag
Sponsorprogram finns för organisationer, företag och privatpersoner som önskar
gynna verksamheten och synas i sammanhang med föreningen. Utöver sponsorer finns
även utrymme för gåvor och frivilliga bidrag.
§ 5. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet, företrädesvis under februari månad.
Medlemmar ska kallas skriftligt till årsmöte minst 14 dagar i förväg. I kallelsen ska
inkomna motioner och styrelseförslag till årsmötet redovisas. Motioner ska skriftligt
överlämnas till styrelsen innan kalenderårets utgång.
Beslut under stämman får ej fattas om frågan inte varit upptagen som motion,
styrelseförslag eller i stämmans agenda. Stämman är beslutsför genom majoritet när
samtliga medlemmar har blivit kallade.
Medlem som erlagt beslutade medlemsavgifter har rösträtt. En rösträtt per
medlemsfamilj. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som
är närvarande. Medlem kan vara representerad genom fullmakt.
§ 6. Vid ordinarie årsmötet ska nedanstående agenda följas:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
4. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelsen.
5. Styrelsens redovisning för resultat- och balansräkning.
6. Revisorns berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag.
9. Budget och aktiviteter för nästkommande år.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Val av valberedning.
13. Övriga frågor.
§ 7. Stadgeändring
Förslag om ändring av stadgar får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. Beslut av
minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar krävs.
§ 8. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. Beslut
av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar krävs. Vid beslut om
upplösning ska föreningens tillgångar försäljas och kvarvarande medel skänkas till
BRIS och Rädda Barnen i lika stora delar.

