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MELLANSKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENING
Stadgar (fastställda 2009-10-17)

§1

Målsättning och verksamhetsområde
Föreningen som är en ideell och politiskt obunden sådan, har till ändamål att inom
nedanstående områden i Stockholms läns mellersta skärgård bevaka och främja
bygdens och den bofasta befolkningens intressen ifråga om natur, näringsliv, trafik
och kulturliv.
Område I: Ingmarsö, Husarö, Lådna, Svartsö och Gällnö med närliggande öar
Område II: Möja och Stavsudda med närliggande öar

§2

Medlemskap och rösträtt
Aktivt medlemskap tillkommer varje person eller familj som är mantalsskriven inom
föreningens verksamhetsområde samt den som enligt styrelsens prövning befinnes
vara fast boende där under större delen av verksamhetsåret.
Understödjande medlemskap utan rösträtt kan erhållas av annan skärgårdsintresserad
genom beslut av styrelsen.
Medlem som utan giltig orsak underlåter att erlägga årsavgift förlorar sin rösträtt.
Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende eller motverkar dess syften,
kan uteslutas av styrelsen.

§3

Uppgifter
Föreningen främjar det i §1 angivna ändamålet genom
att vara ett samarbetsorgan för berörda intressen inom verksamhetsområdet
att utan att göra intrång på skärgårdsbefolkningens frihet och
självbestämmanderätt planera och vidtaga åtgärder som främjar den bofasta
befolkningens intressen
att bl.a. genom aktiv medverkan i ungdomsfrågor motverka flykten från
skärgården
att söka påverka myndigheter, trafikföretag och allmänna opinionen till god
förståelse för inom verksamhetsområdet aktuella problem och önskemål
samt att hos myndigheter och institutioner utverka eventuellt behövliga
anslag för föreningens arbete.
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§ 4 Föreningsmöten
Årsmötet som skall hållas senast under mars månad är föreningens högsta beslutande
organ.
Extra möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, eller då minst ¼ av föreningens
aktiva medlemmar, med angivande av orsaken skriftligen hos styrelsen så begär.
Sådant extra möte kan endast behandla frågor som tagits upp i kallelsen.
Till föreningens styrelsemöten utfärdas kallelse med angivande av eventuellt
föreliggande särskilda frågor och förslag minst 14 dagar i förväg. Till föreningens
medlems –och årsmöten utfärdas personlig kallelse minst 14 dagar i förväg i
kombination med affischering.

Motioner och förslag till årsmötet skall ingivas till styrelsen senast den 31 december .
Vid lika röstetal i votering äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning skall
äga rum.
Vid årsmötet skall förekomma:


fråga om mötets behöriga utlysande



fastställande av föredragningslista



val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för årsmötet



styrelsens verksamhetsberättelse



revisorernas verksamhetsberättelse



fråga om ansvarsfrihet



anmälan av styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande år



fastställande av årsavgiften för löpande verksamhetsår



val av föreningsordförande på 1 år, ordinarie styrelseledamöter på 2 år
och suppleanter på 2 år enligt §5



val av en revisor och en ersättare för denne



val av valberedning med 3 personer



behandling av motioner och andra föreliggande ärenden
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§5

Styrelse
Styrelsen ska bestå av högst nio minst sju ledamöter och två suppleanter. Dess
sammansättning bör vara sådan att de olika ögrupperna blir representerade till
ungefär lika antal och är beslutsmässig när minst 50 % av ledamöterna inkl
ordföranden eller hans ersättare är närvarande. Styrelsen väljer inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Valberedningen bör arrangera så att ca 50% av styrelsen byts ut varje år.
Till årsmötet avlämnar styrelsen verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Denna skall
finnas tillgänglig hos ordföranden och sekreterare minst 10 dagar före årsmötet.

§6

Revision
Bokslut skall vara färdigställt senast en månad före årsmötet, varefter räkenskaperna,
protokoll och övriga handlingar av intresse överlämnas till revisorerna.
Revisionsberättelse avlämnas senast 14 dagar därefter. Denna skall hållas tillgänglig
enligt § 5

§7

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av kassören för belopp upp till 3 000 kr. För högre belopp
och övriga ärenden tecknas firma av ordföranden och kassören i förening och efter
beslut av styrelsen. Mot föreningens skulder svarar endast dess tillgångar.

§8

Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar, som dock icke får förändra föreningens syfte och ändamål,
skall beslutas med 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar med rösträtt. Beslut
måste fattas under två på varandra följande möten varav ett måste vara årsmöte.
Förslag om stadgeändring skall angivas i kallelsen till årsmötet.

§9

Upplösning
Om föreningens verksamhet skulle upphöra, skall alla tillgångar tillfalla då befintliga
ögrupper procentuellt efter dessas antal röstberättigade medlemmar att brukas för
allmännyttiga ändamål inom den lokala orten.
Beslut om upplösning fattas i samma ordning som beslut om stadgeändring enligt §8
ovan Förslag om upplösning skall angivas i kallelsen till mötet.

