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§1 Ändamål  

 
Fjällbacka Samhällsförening har till syfte att arbeta för samhällets sunda utveckling, god 
samhällsanda och ökad trivsel. 
 
Föreningens verksamhet utgår från medlemmarnas frågor, förslag och prioriteringar och vid 
behov bereds dessa med kommunens politiker, tjänstemän och andra myndigheter. 
 

§2 Medlemskap 

Föreningsmedlem är den som är mantalsskriven under adress som ingår under  
postnummer 457 40–457 42 och som har fyllt 16 år (se bilaga 1). 
 

§3 Rösträtt 

Rösträtt vid allmänt möte har samtliga medlemmar. Rösträtt får även utövas med fullmakt 
för äkta make eller sammanboende. Beslut fattas med acklamation. Begärs omröstning skall 
denna verkställas öppet eller med slutna sedlar. Förslag som får flest röster övergår i beslut. 
Vid lika röstetal gäller det förslag som företrädes av ordförande på mötet. 
 

§4 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter ska handhavas av en styrelse som utses vid årsmöte. 
 
Styrelsen består av: 

• 1 ordförande 

• 6 ledamöter 

• 2 suppleanter 
 
Ordförande väljs på 1 år. Ledamöter väljs på 2 år och hälften av ledamöterna väljs vartannat 
år. Suppleanter väljs på 1 år. Styrelsen utser själv inom styrelsen vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då 4 styrelsemedlemmar är närvarande. 
 
Ingen ersättning utgår till styrelsen utom ersättning för utlägg av förbrukningsvaror. 
 

§5 Verksamhetsår och räkenskapsår 

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/11 - 31/10. 
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§ 6 Ekonomi 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 
Föreningens ekonomi baseras på sökta och frivilligt erlagda bidrag samt erhållna ekonomiska 
medel vid genomförande av föreningens verksamheter. 
 
De ekonomiska resurser som föreningen förfogar över ska användas enligt föreningens 
ändamål, § 1 i stadgarna, inom ramen för en icke vinstdrivande föreningsverksamhet. 
 

§ 7 Ordinarie möten 

Årligen skall minst 2 medlemsmöten hållas. Ett vårmöte före maj månads utgång och ett 
höstmöte (årsmöte) före november månads utgång. 
 
- Vid ordinarie vårmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Valberedningen väljs vid vårmötet. 
2. Behandling av inkomna förslag/motioner. Dylika förslag bör helst ha ingivits till 

styrelsen minst 5 dagar före mötets hållande. Förslag som inkommer senare eller vid 
mötet, kan på begäran tas upp på föredragningslistan innan den fastställs. 

 
- Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om mötet har utlysts i tid. 
2. Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår. 
3. Revisorns berättelse för samma tid. 
4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
5. Val av ordförande för 1 år. 
6. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år och 2 suppleanter för 1 år. 
7. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år. 
8. Behandling av inkomna förslag/motioner utgående från regelverk enl. punkt 2 vid 

vårmötet. 
 

§ 8 Force majeure 

Styrelsen kan vid oförutsedda händelser besluta att genomföra vårmötet eller årsmötet vid 
en annan tidpunkt än enligt bestämmelser i § 7. 
 

§ 9 Extra allmänt möte 

Extra allmänt möte kan utlysas efter styrelsebeslut eller på begäran av revisorerna var för 
sig. 
 

§ 10 Kallelse 

Kallelse till ordinarie medlemsmöte och extra allmänt möte skall kommuniceras minst 2 
veckor före mötets hållande. 
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§ 11 Särskild kallelse 

Styrelsen kallar ledamöter/tjänstemän från kommunen eller andra myndigheter till vår- och 
årsmöte vid behov för att medlemmarna ska få information om aktuell verksamhet som 
berör Fjällbacka. Alternativt inhämtar styrelsen vid behov aktuell information från 
kommunen eller andra myndigheter som berör Fjällbacka och presenterar detta för 
medlemmarna på mötet. 
 

§ 12 Ändring av stadgar  

Ändring av stadgar kan beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav 
det första mötet är ordinarie årsmöte. Kallelse till sista mötet (extra allmänt möte eller vårmötet) 
får inte ske innan första mötet hållits. 
 
Förslag till ändringar av stadgarna skall insändas till styrelsen som lämnar yttrande över 
förslaget. 
 

§ 13 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen fordras 2/3 majoritet vid två efter varandra hållna årsmöten. 
Föreningens egendom skall då användas på ett sätt som främjar föreningens ändamål. 
 
 
De reviderade stadgarna antogs 1.a gången i Fjällbacka vid årsmötet den 24 november 2021 
 
De reviderade stadgarna antogs 2:a gången i Fjällbacka vid vårmöte den 18 maj 2022 
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