STADGAR (2015 - under godkännande)
Allmänt
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Föreningens namn (firma) är Vi i Frösunda.
Föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen är en sammanslutning av bostadsrättsföreningar och andra
fastighetsägare i Frösunda, Solna. Med Frösunda avses det område som börjar
med Stora Frösunda i söder, löper norrut längs E4 i öster fram till slutet av
Frösunda park i höjd med Nämndemansgatan, samt avgränsas i väster av
Kolonnvägen. Se bilagda karta för närmare detaljer.
Styrelsen har sitt säte i stadsdelen Frösunda i Solna.
Föreningens organisationsnummer är 802417-3711.
Föreningens verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni.

Ändamål
7.

Föreningens ändamål är
a. att verka för trivsel och sammanhållning bland boende i Frösunda. Detta
sker exempelvis genom öppna aktiviteter som den traditionella
Frösundadagen.
b. att underlätta för förtroendevalda i medlemsföreningarnas styrelser att
fullgöra sina uppdrag. Detta sker exempelvis genom erfarenhets- och
informationsutbyte.
c. att för medlemmarnas räkning uppnå stordriftsfördelar. Detta sker
exempelvis genom samverkan i upphandling.
d. att formulera vad som är de boendes intresse i fråga om Frösundas
utveckling. Detta sker exempelvis genom enkätundersökningar bland de
boende.
e. att verka för att stadsdelen utvecklas i enlighet med de boendes intresse
enligt punkten ovan. Detta sker exempelvis genom dialog med relevanta
parter (som Solna stad, Storstockholms lokaltrafik, Trafikverket, företagen i
området med flera).

Medlemskap
8.

Medlemskap kan lösas av fastighetsägare i Frösunda. Dessa kan vara
a. en bostadsrättsförening
b. en samfällighetsförening för ägarlägenheter
c. ägare till en hyresfastighet
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9.

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. Avgiften står i proportion till
antalet bostäder hos medlemmen.
10. Medlem som ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter eller på annat sätt
motverkar föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
stämma med minst 2/3 majoritet.
11. Stödmedlemskap kan lösas av fysisk eller juridisk person som önskar stödja
föreningen ekonomiskt eller på annat sätt. Stödmedlemmar har ej rösträtt vid
stämmor eller medlemsmöten och kan ej heller vara representerade i styrelsen.
Avgift för stödmedlemskap beslutas av styrelsen.

Stämma
12. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.
13. Ordinarie stämma skall hållas en gång per år i september. Styrelsen kan därutöver
vid behov kalla till extra stämma.
14. Kallelse till stämma sker genom brev eller e-brev till medlemmarnas
kontaktpersoner samt på föreningens hemsida.
15. Kallelse till stämma skall ske senast 2 veckor före mötet. Till kallelsen skall
bifogas de förslag som styrelsen avser presentera på stämman. Senast 4 veckor
före stämman skall medlemmarna ombedas sända in sina förslag som de vill ha
behandlade på stämman så att även de kan bifogas kallelsen.
16. Varje medlem har vid stämman en röst.
17. Stämmans beslut fattas med enkel majoritet (minst ½ av avgivna röster).
18. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
a. Fastställande av röstlängd för stämman
b. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
c. Fastställande av dagordning
d. Val av ordförande och sekreterare för stämman
e. Val av en justerare, som tillsammans med ordföranden skall justera
stämmans protokoll
f. Val av rösträknare
g. Styrelsens verksamhetsberättelse
h. Revisorernas redovisning
i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
j. Fastställande av medlemsavgifter
k. Fastställande av verksamhetsplan och budget
l. Val av ordförande (2 år)
m. Val av styrelsens ordinarie ledamöter (1 år)
n. Val av styrelsens suppleanter (1 år)
o. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
p. Val av valberedning (1 år)
q. Behandling av förslag från styrelsen
r. Behandling av förslag från medlemmar
s. Övriga frågor
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Styrelse
19. Styrelsen ska, utöver ordförande, bestå av
a. minst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter
b. minst 2 och högst 4 suppleanter
20. Styrelsen konstituerar sig själv och utser då inom sig vice ordförande, sekreterare
och kassör.
21. Styrelsens ledamöter och suppleanter skall, vid tillfället för den stämma där de
väljs, bo i Frösunda, men behöver inte sitta i sin medlemsförenings styrelse.
22. Styrelseledamot eller suppleant som flyttar från Frösunda kan kvarstå i styrelsen
fram till nästa stämma.
23. Om stämman inte förmått välja en fullt bemannad styrelse, eller om vald ledamot
eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under pågående verksamhetsår, så kan
styrelsen förrätta fyllnadsval och därigenom knyta till sig ytterligare ledamöter
och suppleanter upp till ovan angivna antalsgränser.
24. Föreningens firma kan endast tecknas av styrelseledamöter valda av stämman.
Styrelsen utser i konstituerande möte inom sig vem eller vilka som är
firmatecknare.
25. Styrelsen har inte mandat att ingå bindande avtal för medlemmars räkning med
annat än att man fått skriftlig fullmakt för detta.
26. Inga arvoden utgår för styrelsearbetet. Däremot kan genomförandet av ett enskilt
projekt efter särskilt beslut i medlemsmöte ersättas med en engångssumma.

Ekonomi
27. Föreningens räkenskapsår följer verksamhetsåret och löper från 1 juli till 30 juni.
28. Uppkommen vinst skall fonderas.
29. Föreningen skall eftersträva att ha en budget i balans och en fonderad reserv som
motsvarar cirka ett halvt verksamhetsårs kostnader.

Övrigt
30. Styrelsen kallar minst 3 gånger per år till medlemsmöten öppna för samtliga
medlemmar.
31. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet (minst 1/2 av avgivna röster)
av två på varandra följande stämmor (ordinarie eller extra).
32. Beslut om upplösning av föreningen fattas med kvalificerad majoritet (minst 2/3
av avgivna röster) av två på varandra följande stämmor (ordinarie eller extra).
33. Om föreningen upplöses skall samtliga tillgångar tillfalla Solna
Hembygdsförening.
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