Stadgar för Ekeby-Flogsta samrådskommitté
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Ekeby-Flogsta samrådskommitté.
§ 2 Ekeby-Flogsta samrådskommittés ändamål
1. Att tillvarata gemensamma intressen för de boende i stadsdelen Ekeby-Flogsta. Det kan gälla
byggande, trafikplanering, barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter m.m.
2. Att stärka gemenskapen mellan de boende i området.
Kommitten ska uppfylla sitt ändamål genom
- att fungera som remissinstans gentemot kommunala nämnder och styrelser i frågor som rör
Ekeby-Flogstaområdet.
- att tillskriva och/eller uppvakta kommunen i frågor som rör stadsdelen.
- att genom kontakter med kommunala förvaltningar, föreningar och enskilda personer initiera
kultur- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna i området.
- att verka för att gemensamma traditioner och aktiviteter utvecklas i stadsdelen. Det kan gälla
idrotts- och friluftsarrangemang, valborgsmässo- och midsommarfirande, en särskild "Ekebydag"
etc.
§
3 Me d le m s s ka p
Medlem i samrådskommittén är de boendeorganisationer som finns inom stadsdelen Ekeby-Flogsta
och som anmält att de vill tillhöra samrådskommittén och verka för samrådskommitténs ändamål
och inriktning och förbinder sig att följa dess stadgar.
§ 4 Sammansättning
Kommittén består av en ledamot från varje boendeorganisation (kontaktkommitté, bostadsrättsförening, samfällighetsorganisation) i stadsdelen (se särskild förteckning). Ledamot och
suppleant utses av respektive boendeorganisation för ett år i taget. Representanter från kommunala
förvaltningar kan adjungeras till kommittén, om kommittén anser att detta gagnar dess målsättning.
Boendeorganisationer i angränsande stadsdelar kan erbjudas samma status om så anses lämpligt.
Beslut om adjungering fattas av medlemsmöte för ett tillfälle eller för längre period beroende av
anledning.
§ 5 Förtroendeuppdrag
Kommittén utser inom sig sammankallande, sekreterare och kassör för ett år i taget.
I nödfall kan kassörsuppdraget ges till någon i stadsdelen boende som ej är ledamot i kommittén.
§ 6 Förankring av beslut, beslutsordning
Innan samrådskommittén fattar beslut i frågor enligt punkt 1 ovan, ska respektive ledamot förankra
förslaget i respektive boendeorganisation, så att ledamoten har mandat för sina ställningstaganden.
Detsamma bör i möjligaste mån efterstävas även i frågor enligt punkt 2 ovan. Vid beslut i "viktiga"
frågor ska berörda boendeorganisationer vara representerade och beslutet fastställas med
kvalificerad majoritet (2/3 av de närvarande ledamöterna). I övrigt räcker enkel majoritet (>50% av
rösterna). Vid lika röstetal har sammankallande utslagsröst. En fråga betraktas som "viktig" om 2
ledamöter anser detta.
Gentemot de enskilda boendeorganisationerna har samrådskommittens beslut endast rådgivande

funktion och några ekonomiska eller personella förpliktelser kan inte åläggas dessa.
§ 7 Medlemsavgifter och ekonomi
För att täcka kostnaderna för kallelser, protokoll, affischer, flygblad och annan information ska
boendeorganisationerna bidra till en gemensam kassa. Medlem ska betala den medlemsavgift som
årligen fastställs av årsmötet. Förutom medlemsavgiften kan boendeorganisationerna efter beslut i
respektive styrelse ge ekonomiskt bidrag till särskilda evenemang, i relation till antalet hushåll i
respektive förening. Kommittén ska ha eget girokonto. Kommitténs firma tecknas av kassören och
sammankallande var för sig.
§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 april på
tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast
21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Medlemmarna
representeras på årsmötet av ordförande för respektive boendeorganisation och till kommittén vald
ledamot. Suppleant kan närvara utan rösträtt.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10.Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11.Val av sammankallande.
12.Val av kassör, sekreterare och valberedning.
13.Val av revisor samt suppleant.
14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15.Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas
om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
§ 9 De förtroendevaldas uppgifter
De förtroendevalda företräder föreningen och bevakar dess intressen, handhar föreningens
ekonomiska angelägenheter och för räkenskaper, samt avger årsredovisning till årsstämman för det
senaste räkenskapsåret. De beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa
stadgar.

§ 10 Ledamöternas uppgifter
Ledamöterna ska verkställa av årsmötet och medlemsmötens fattade beslut. Kommittén
sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre ledamöter begär detta.
Kommitten är beslutsför då minst 5 personer är närvarande.
§ 11 Räkenskaper
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 februari
.

§ 12 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. Revisorn ska senast
den X/X avge sin revisionsberättelse.
13 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när kommittén eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till kommittén.

§

§
14 Re g le r fö r ä n d rin g a v s ta d g a rn a
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat samrådskommitten.
§ 16 Kommitténs upplösande
Om Ekeby-Flogsta samrådskommitté upplöses ska de innestående medlen delas mellan
medlemsorganisationerna i proportion till medlemsavgifterna och kommitténs handlingar
överlämnas till folkrörelsearkivet i Uppsala län.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter
sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

