Kvarntorgets Vänners Stadgar
Stadgarna fastställda vid årsmöte 2004-02-25.
Reviderades första gången vid årsmötet 2008-03-12 vilket bekräftades vid medlemsmötet
2008-11-06. Reviderades andra gången vid årsmötet 2016-03-09 vilket bekräftades vid årsmötet 2017-03-07.
SYFTE
 1. Kvarntorgets Vänner är en religiöst och politiskt oberoende, ideell förening
i Landskrona.
Kvarntorgets Vänner ska verka för åtgärder som skapar gemenskap, hög
boendekvalitet samt vårdar och utvecklar Kvarntorgets unika identitet. .
ORGANISATION
 2. Inom Kvarntorgets Vänner kan nnas arbetsgrupper. Dessa arbetar med
frågor av gemensamt intresse för Kvarntorgets Vänners medlemmar. Arbetsgrupper kan vara tillfälliga eller arbeta med frågor som kräver längre
tid. Bildande av arbetsgrupper beslutas av styrelsen eller medlemsmöte.
Arbetsgrupper ska fortlöpande informera styrelsen om sin verksamhet
samt lämna underlag till verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse,
budgetförslag och verksamhetsplan.
MEDLEMSKAP
 3. Medlemskap i Kvarntorgets Vänner kan erhållas av den som bor i eller har
anknytning till Kvarntorgsområdet.
 4. Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutande av medlem, om denne kan
anses ha handlat på sätt som allvarligt skadat Kvarntorgets Vänner.
 5. Medlem som fyllt 18 år och betalat medlemsavgift, äger rösträtt. Rösträtt
kan utövas personligen eller genom fullmakt. Deltagare på medlemsmöte
kan inneha endast en fullmakt.
MEDLEMSMÖTE
 6. Kvarntorgets Vänners högsta beslutande organ är medlemsmötet. Medlemsmöte
ska hållas minst två gånger per år, varav ett ska vara årsmöte.
Ordinarie årsmöte ska hållas senast 15 mars. Kallelse till årsmöte, med
verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt valberedningens förslag,
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meddelas medlemmarna minst tre veckor före dag för årsmötet. Beslut vid
årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lottning. Vid
personval ska sluten omröstning ske om någon så begär.
Medlemsmöte kan hållas närhelst styrelsen så önskar, eller om minst 1/3
av medlemmarna begär detta. Kallelse till medlemsmöte meddelas senast
2 veckor före dag för mötet. I kallelsen ska framgå de ärenden som ska behandlas. Ärende som inte tagits med i kallelsen får ändå tas upp, dock ej
för beslut, om medlemsmötet med 3/4 majoritet beslutar det. Beslut vid
medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lottning.
 7. Vid Kvarntorgets Vänners årsmöte ska följande punkter behandlas:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare vid årsmötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsbefrielse för styrelsen
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av valberedning om tre ordinarie ledamöter, varav en utses som
sammankallande, samt en suppleant, på ett år
13. Val av två revisorer samt en suppleant, på ett år
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
15. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår
16. Övriga i kallelsen upptagna ärenden
17. Övriga ärenden, som stämman med
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majoritet beslutar behandla

18. Årsmötet avslutas
STYRELSE
 8. Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter väljs på två år,
utom vid första årsmötet då hälften väljs på 1 år. Inom styrelsen utses
vice ordförande, sekreterare och kassör.
 9. Styrelsemöte avhålles efter ordförandes kallelse, eller då minst två styrelseledamöter
eller revisor så påkallar. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av de
ordinarie ledamöterna är närvarande.
utslagsröst.
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Vid lika röstetal har ordförande

 10. Protokoll ska föras i löpande nummerföljd vid alla styrelsemöten.

Alla

protokoll och arkivhandlingar av betydelse för Kvarntorgets Vänner ska
förvaras på ett säkert sätt och på begäran vara tillgängliga för medlemmar,
revisorer och valberedning.
 11. Räkenskapsåret är 1 januari  31 december. Räkenskaperna ska översändas
till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.
 12. Kvarntorgets Vänners rma tecknas av ordföranden och kassören, var för
sig eller tillsammans, enligt styrelsens beslut.
STADGEÄNDRING/UPPLÖSNING AV KVARNTORGETS VÄNNER
 13. Stadgeändringar eller upplösning av Kvarntorgets Vänner kräver 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett av
mötena ska vara ordinarie årsmöte.

Mellan dessa möten ska föryta

minst 2 månader. Vid upplösande av föreningen beslutar årsmötet hur
bentliga tillgångar ska disponeras.
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