
GRANNSKAPSKLUBBEN SKÖNSTAHOLM 

STADGAR 

§1 Klubbens ändamål är att inom sitt verksamhetsområde, Skönstaholm, 
tillvarata och främja de boendes intressen samt att verka för gemensam nytta 
och trevnad. Klubben skall verka för sammanhållning medlemmarna emellan. 

Klubben skall driva sin verksamhet genom att
- hålla allmänna sammanträden för dryftande av för klubben aktuella frågor
- arrangera Luciafirande, Julgransplundring och Valborgsfirande
- anordna andra gemensamma tillställningar av olika slag såsom exempelvis 
höstspel, vinterspel, föredrag, utställningar samt annat som de boende själva är 
beredda att driva och engagera sig i. 

§2 Medlemskap kan erhållas av varje hushåll inom Skönstaholm. 

§3 Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

§4 Organisation Årsmötet är klubbens högsta organ. Årsmötet utser en 
styrelse, som är klubbens verkställande organ och gemensamt ansvarig för 
omhänderhavda medel. 

§5 Styrelsen består av ordförande och minst fem ledamöter. Ledamöterna väljs 
för ett år vardera. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
kassaförvaltare. Styrelsebeslut kräver för sin giltighet att minst tre 
styrelseledamöter är närvarande. Vid olika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. Styrelsebesluten skall protokollföras och arkiveras. 
Styrelseledamöter har möjlighet att kostnadsfritt nyttja Grannskapsklubbens 
lokal. 

§6 Revision. Styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper skall granskas av 
två revisorer. Revisorer väljs för en tid av ett år. 

§7 Räkenskaper. Klubbens räkenskaper avslutas per verksamhetsår, vilken 
omfattar tiden från den 1 oktober till den 30 september efterföljande år. 

§8 Klubbsammanträde. Klubben sammanträder till ordinarie årsmöte under 
november månad varje år. Efter beslut av styrelsen eller på föranstaltade av 
minst 50 klubbmedlemmar skall extra sammanträde hållas. Kallelse till 
sammanträde sker senast en vecka före sammanträdesdagen. 

§9 Förhandlingsordning. Vid klubbens sammanträden skall föras protokoll som 
skall arkivbevaras. Varje medlemskap i klubben innefattas högst två röster; är 
endast en närvarande vid sammanträde, äger denna endast en röst. Röstande 
skall vara myndig och bosatt inom Skönstaholm. Alla klubbangelägenheter 
avgöres med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring. Vid lika röstetal 



äger ordförande utslagsröst. 

Alla beslut (även val) fattas genom öppen omröstning. 

§10 Årsmötesförhandlingar.
Kallelse ska sändas ut senast fyra veckor före stämman. 

De handlingar som stämman ska ta ställning till, som förslag till dagordning, 
motioner eller verksamhetsberättelse, ska göras tillgängliga innan årsmötet 
äger rum. 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av justeringsmän. 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret. 6. Revisorernas 
berättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10. Val av revisorer och suppleanter.
11. Val av valberedning.
12. Beslut om årsavgiften.
13. Övriga anmälda ärenden. 

För behandling av visst ärende kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma. 
Extrastämman behandlar endast de ärenden som föranlett dess inkallande. 

§11 Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet av 
årsmötet. 

§12 Upplösning. För upplösning av klubben fordras att minst 2/3 av samtliga 
klubbens röster av givas härför samt att dylikt beslut fattas på två varandra 
följande sammanträden, varav det ena skall vara ett årsmöte. Vid upplösning 
skall klubbens eventuella tillgångar användas på sätt som klubben därvid 
beslutar. 

13 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och föreningens kassör 
(som utses av styrelsen) var för sig. Firmatecknare ska vara myndiga.
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