
 

Stadgar för Liatorps Medborgarhusförening 

§ 1 Föreningens firma är Liatorps Medborgarhusförening UPA 

§ 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Liatorp i Älmhults Kommun 

§ 3 Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla samlingslokaler 
och att i dessa erbjuda förhyrarna möjligheter att bedriva förenings-, kultur-, 
bildnings och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana 
verksamheter. Föreningen kan om föreningsstämman så beslutar, vara ansluten till 
någon lämplig centralorganisation som t ex Folkets Hus Riksorganisation (FHR). 

§ 4 Föreningen är öppen för företag, organisationer och enskilda. Medlemskap 
föreligger när styrelsen beviljat inträdet och insats för minst en andel har till fullo 
inbetalats till föreningen. 

§ 5 Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Den som avgått ur föreningen har 
endast rätt att återfå insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap. 
Erlagd insats återbetalas sex månader efter avgången. Om medlemskapet varat 
kortare tid än två år, fordras dock att styrelsen finner särskilda sköl föreligga för att 
bevilja utträde. Har medlem icke efter anmodan erlagt insatsbelopp, skadar 
medlem föreningen eller motarbetar denne dess intresse eller ändamål, äger 
styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen. Den som uteslutits av styrelsen äger 
att få frågan om fortsatt medlemskap prövad vid föreningsstämman genom skriftlig 
anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutning 
avsändes till medlemmen. 

Avgång ur föreningen sker med utgången av det räkenskapsår som slutar näst 
efter sex månader sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits av 
föreningen. 

§ 6 Andel i föreningen lyder på 250 kronor. Medlem äger förvalta obegränsat antal 
andelar. Insatsen erlägges kontant då andelsbrevet överlämnas till medlemmen. 

§ 7 Årsavgift uttages av medlem med den summa som föreningsstämman har beslutat 
vid ordinarie årsstämma. 

 

 



 

§ 8 Ordinarie årsstämma hålls före mars månads utgång. Följande ärende skall då 
behandlas: 

1. Val av ordförande för stämman. 

2. Val av sekreterare för stämman. 

3. Val av två personer att jämte ordf. justera protokollet. 

4. Fastställande av röstlängd. 

5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning. 

6. Verksamhetsberättelsen. 

7. Ekonomiska berättelsen 

8. Revisionsberättelsen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslut om verksamhetsplan och budget. 

11. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 

12. I stadgeenlig ordning väckta motioner. 

13. Bestämmande av arvoden till förtroendevalda. 

14. Val av styrelseledamöter för två år och suppleanter för ett år. 

      Ordf och kassör väljes särskilt av stämman. 

15. Val av revisorer och suppleanter för ett år. 

16. Val av valberedning och sammankallande. 

17. Övriga ärenden. 

b) Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag i föreningens samlingslokaler 
samt anslagstavlor i samhället senast två veckor före ordinarie och senast en 
vecka före extra föreningsstämma. Ärende som ska behandlas anges i kallelsen. 
Skriftligt meddelande skall sändas till revisorerna senast en vecka före mötet. 

c) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämman representeras av ett 
ombud för varje påbörjat femtal andelar. Ingen får dock ha fler än tio ombud. Varje 
ombud har en röst. Andra medlemmar har vid föreningsstämman en röst. Fullmakt 
för ombud skall senast en dag före stämman vara styrelsen tillhanda. Fullmakten 
ska vara dagtecknad samt inte äldre än ett år. 

d) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen 
tillhanda minst en månad före stämman. 



§ 9 Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och minst två suppleanter. Dessutom 
äger personalen rätt att utse representant för de anställda och som då har yttrande 
och förslagsrätt på styrelsens sammanträde. 

Mandatperioden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna. Ledamöterna 
utses växelvis vartannat år. Suppleanternas mandatperiod är endast ett år. 
Årsstämman utser bland styrelsens ledamöter, ordf. och kassör särskilt så att ordf. 
är i tur att avgå ena året och kassören nästkommande år. 

Styrelsen utser vid behov föreningens föreståndare, som då får arbetsuppgifter 
som enligt styrelsens beslut. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott/verkställande utskott. Styrelsen har också 
möjlighet att utse arbetsgrupper och kommittéer när styrelsen så finner lämpligt. 

§ 10 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Kommunen äger därutöver rätt att 
utse en revisor och en suppleant för denne. 

§ 11 Föreningens räkenskapsår skall vara lika med kalenderåret 1/1 - 31/12 

§ 12 Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som har fått mer 
än hälften av de angivna eller vid lika röstetal, den mening som biträdets av 
ordförande för mötet. 

Beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt endast om det biträds av minst 
2 tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna på årsstämman. Förändring av 
föreningens ändamål enl. § 3 och upplösning av föreningen kan ske först efter 
enhälligt beslut av på två varandra följande föreningsstämmor varav det första skall 
vara ordinarie årsstämma. 

§ 13 Uppkomna överskott skall fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt 
vid tillfället gällande bestämmelser i föreningslagen. 

§ 14 Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det  
att dessa får ut de av dem erlagda insatserna, varefter återstående belopp enligt 
beslut i samband med föreliggande likvidationsbeslut, överlämnas till Älmhults 
Kommun som har att förvalta dessa och överlämnas till ny förening, som kan bildas 
med i huvudsak samma ändamål som föreningen och vilken styrelse har sitt säte i 
Liatorp i Älmhults kommun. 

 


