STADGAR

OSTKAKANS VÄNNER
IDEELL FÖRENING
§1

Föreningens namn är Ostkakans Vänner, ideell förening.

§2

Föreningen har till ändamål att:
- bedriva gemensam verksamhet för att främja en ökad förtäring av
ostkakan i Sverige och övriga Europa
- omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och
marknadsföra ostkakan och Småländskt Näringsliv på ett proffsigt
sätt.
- i samverkan med destinationsarbetet i de tre Smålandslänen,
stödja och lyfta fram Varumärket Småland, som står för tillväxt,
entreprenörsanda, klurighet, samverkan och kvalitet.

§3

Föreningens organ är:
- föreningsstämma
- styrelse
- verkställande utskott
- revisorer
- valberedning

§4

Medlemmar i föreningen är:
-alla som gillar Ostkakans Vänners ändamål och har betalt
medlemsavgiften.
-Hedersmedlemmar väljs av Årsstämman.

§5

Redovisningsår:
Bokföringsår = kalenderår
Räkenskaperna, alla erforderliga handlingar samt årsredovisningen
med styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatrakning
skall lämnas till revisorerna senast tjugo dagar före ordinarie årsmöte.

§6

Medlem som efter påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha
utträtt ur föreningen. Medlem äger vid utträde inte rätt att återfå erlagd
medlemsavgift.

§7

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsstämma uteslutas.

§8

Styrelsens säte:

Styrelsen har sitt säte i Vetlanda.
§9

Styrelsen:
Styrelsen väljs och är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen består av
ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare fyra till sju ledamöter.

§ 10

Verkställande utskott:
Ett verkställande utskott väljs bestående av kassör, sekreterare samt
ytterligare tre ledamöter ur styrelsen.

§ 11

Föreningens verksamhets- och redovisningsår:
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med
31 december.

§ 12

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens
angelägenheter utövas på föreningsstämma som kan vara årsstämma
eller extra föreningsstämma. Vid föreningsstämman har varje medlem
en röst. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning
skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej
annorlunda bestämmer, med enkel majoritet, där inte annat stadgas..
Årsstämman avhålles senast under mars månad på plats och tid som
bestämmes av styrelsen.
Extra föreningsstämma skall avhållas när styrelsen så anser
erforderligt eller då minst två/tredjedelar av medlemmarna skriftligen
hos styrelsen påkallar detta.
Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall annonseras på
hemsidan. och utsändas med post eller e-post till medlemmarna i så
god tid som möjligt, dock senast 10 dagar före årsstämma eller extra
föreningsstämma.

§ 13

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som
rösträknare.
5. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande.
6. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse för samma tid.

8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt
disposition av tillgängliga vinstmedel.
9. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsens förvaltning.
10. Beslut om årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande, sekreterare och kassör.
12. Val av ledamöter i styrelse alternativt fyllnadsval. Verksamhetsår
ett väljes 2 ledamöter på ett år och 2-5 på två år.
13. Val av verkställande utskott 3 personer + sekreterare och kassör.
14. Val av valberedning, 3 ledamöter.
15. Val av 2 revisorer.
16. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman
eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligen begärt senast
tre veckor före årsstämman.
Ärenden som ej upptagits på föredragningslistan får ej göras till
föremål för beslut.
Ledamot i styrelsen får icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller val
av revisorer och revisorssuppleanter.
§ 14

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar
dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla
ärenden vars handläggning icke regleras av dess stadgar.
Det åligger styrelsen:
-

att verka för föreningens ändamål.
att verkställa av föreningsstämman fattade beslut.
att handha föreningens ekonomi och bokföring.
att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt
framlägga dessa vid föreningens årsstämma.
att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§ 15

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall skrivas
beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av
ordförande och en därtill vald närvarande ledamot.

§ 16

Styrelsens arvode:
Arvode utgår ej. Kostnads-och reseersättning kan utgå efter beslut i
VU.

§ 17

Firmatecknare:
Styrelsen utser firmatecknare.

§ 18

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen
granskas av på föreningsstämman utsedda revisorer.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till
revisorerna för granskning senast 31 januari.
Revisorerna skall senast 15 februari avge berättelse över sin
granskning.

§ 19

Stadgeändring:
Beslut rörande ändring av stadgarna fattas på årsmötet med
två/tredjedels majoritet.

§ 20

Upplösning:
Beslut om upplösning kan endast fattas av årsmötet med två/tredjedels
majoritet.

§ 21

Dessa stadgar träder i kraft från och med 2013-03-19.

