





STADGAR
Jungfrukusten i Gävleborgs län
Ekonomisk förening

Föreningsstämma som kan vara årsstämma eller extra föreningsstämma
Styrelse
Revision
Valberedning
Samrådsgrupper med myndigheter och organisationer

§1

Firma
Föreningens firma skall vara Jungfrukusten i Gävleborgs län ekonomisk
förening

§6

Medlemsandel
Medlemsinsatsen är en medlemsandel om 200 kr. Insatsen dras från den
första medlemsavgiften.

§2

Ändamål och syfte
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i
kooperativ anda. Föreningen skall genom gemensamma
marknadsföringsåtgärder och nätverksbyggande verka för att synliggöra
och skapa förutsättningar för nya utkomstmöjligheter utmed kuststräckan
längs Gävleborgs län baserad på utökad turistanknuten verksamhet.
Föreningens syfte är att verka för att berörda orters resurser i form av
Kreativa människor
Materiella resurser
Kulturella arv
Infrastruktur
tas tillvara och utvecklas så att arbetstillfällen skapas, miljön vårdas och
goda livsmöjligheter erbjuds. Föreningen kan också äga eller förvalta
fastigheter som befrämjar föreningens ändamål. Föreningens medlemmar
deltar genom begagnande av föreningens tjänster och genom ett allmänt
ideellt intresse.

§7

Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs varje år av årsstämman

§8

Serviceavgift
Serviceavgift för medlemmar som nyttjar föreningens tjänster bestämmes
årligen av årsstämman eller extra föreningsstämma när så erfordras.

§9

Styrelse
Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter med fyra ersättare.
Ordförande väljs årligen medan styrelseledamöterna och ersättarna väljs på
två år. ( Första året väljs hälften av ledamöterna och ersättarna på ett år och
resterande del på två år.) Representationen i styrelsen skall vara två
ledamöter och en ersättare från varje kommun i området. Ordförande väljs
utan hänsyn till kommuntillhörighet. Styrelsen utser inom sig övriga
funktionärer. Vid inkallande av ersättare till tjänstgöring skall i första hand
ersättare från berört område inkallas.

§10

Teckningsrätt
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen
utser.

§11

Verksamhetsår
Föreningens verkssamhetsår löper enligt kalenderår.

§12

Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att delta i handhavande av föreningens angelägenheter
utövas på föreningsstämma, som kan vara årsstämma eller extra föreningsstämma. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Styrelsemedlem






§3

Säte
Föreningens säte är Söderhamn

§4

Medlemmar
Medlemskap i föreningen kan beviljas ideella föreningar, företag,
kooperationer och enskilda som är villiga att arbeta för föreningens
ändamål och syfte.

§5

Organ
Föreningens organ är

har dock ej rösträtt vid behandling av fråga om ansvarsfrihet och val av
revisorer.
Vid begärd votering sker omröstning normalt genom öppen omröstning.
Vid personval sker alltid omröstning genom sluten omröstning. När
voteringen genomförs som öppen omröstning avgör ordföranderösten vid
lika röstetal. Vid sluten omröstning avgör lotten. Om en medlem begär
sluten omröstning i sakfråga skall sluten omröstning hållas och i en sådan
omröstning avgör lotten vid lika röstetal. Styrelsen skall tillämpa samma
regler vid omröstningar.
Årsstämma hålles före mars månads utgång på plats och tid som bestäms av
styrelsen.
Extra föreningsstämma kan hållas när styrelsen så anser erforderligt eller
då minst en tiondel av medlemmarna så hos styrelsen skriftligen begär.
Extra föreningsstämma skall också hållas om någon av revisorerna så
begär.
Kallelse till årsstämma eller extra föreningsstämma skall ske genom
personlig kallelse tidigast fyra veckor före och senast två veckor före
ordinarie stämma och minst en vecka före extra stämma. Handlingar såsom
verksamhetsberättelse, årsbokslut och liknande skall samtidigt tillställas
medlemmarna. Övriga meddelanden till medlemmarna sker normalt genom
brev.
§13

§14
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§15

Motioner
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari för
att kunna behandlas på kommande årsstämma. Styrelsen skall till årsstämman avge yttrande och förslag i anledning av väckt motion.
Ärenden på årsstämman
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande att leda förhandlingarna
3 Val av sekreterare för mötets förhandlingar
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
protokollet
6 Beslut om stämman utlysts i behörig ordning
7 Fastställande av dagordning






§16

Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse och
kassaredogörelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
tillgängliga vinstmedel
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av arvode till styrelsen
Val av ordförande och styrelse samt ersättare i enlighet med § 9
Val av revisorer och ersättare i enlighet med § 18
Val av valberedning i enlighet med § 19
Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för
avgörande
Behandling av till stämman inkomna motioner
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av budget för kommande år
Övriga ärenden
21 Stämmans avslutande

Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars
handläggning icke regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen
Att verka för föreningens ändamål
Att verkställa av föreningsstämman fattade beslut
Att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
Att upprätta förvaltningsberättelse och ekonomisk årsredovisning samt
framlägga dessa vid föreningens årsstämma
Att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdet föres beslutprotokoll. I väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordförande
och en därtill vald ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas
minst två veckor före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan delta

skall omedelbart till ordförande anmäla förhinder. Ordförande skall då kalla
ersättare för tjänstgöring i enlighet med §9. Annan ersättare har närvarorätt
och yttranderätt, men ej rösträtt vid sammanträde.

§17

Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande och minst halva
antalet ledamöter är närvarande.

§18

Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas
av två på årsstämman utsedda revisorer. För revisorerna utses två ersättare.

§19

Valberedning
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje kommun, varav
en sammankallande. Beredningen har i uppgift att till årsstämman lämna
förslag till omval respektive nyval till samtliga poster som årsstämman vid
varje tillfälle skall välja.

§20

Vinstfördelning
Vinst i föreningens rörelse skall avsättas till reservfond i enlighet med § 17
lag om ekonomiska föreningar. Överskjutande vinstbelopp må enligt beslut
på föreningsstämma användas för annat än föreningens ändamål. Utdelning
av vinst eller återbäring till medlem får icke ske.

§21

Medlems inträde
Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligt till styrelsen, som
beslutar om medlemskap och tar in de av årsstämman beslutade avgifterna.

§22

Medlems utträde
Utträde ur föreningen sker vid räkenskapsårets slut.

§23

Uteslutning av medlem
Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt
agerande skadar föreningens anseende, kan av stämman uteslutas ur
föreningen.

§24

Stadgeändring

två

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom samstämmiga beslut vid
på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av
dessa skall minst ett vara årsmöte. Sådant beslut skall vid båda mötena
stödjas av minst två tredjedelars majoritet.

§25

Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut i enlighet med §24 i dessa
stadgar. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas
mellan medlemmarna i förhållande till de inbetalade insatserna.

§26

Ikraftträdande
Dessa stadgar har behandlats vid årsstämma den 17 mars 1999 och extra
föreningsstämma den 6 maj 1999 samt vid extra stämma den 15 nov och
träder i kraft i och med att registrering sker.

§6, 7 och 22 reviderade vid årsstämmorna 2014 och 2015

