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STADGAR FÖR ÅSTOLS SAMHÄLLSFÖRENING  

 

med hemort i Åstol, bildad 1975.      

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER   

§1  Föreningens namn  

Föreningens namn är Åstols Samhällsförening.   

§2  Ändamål  

Föreningens ändamål är att främja medlemmars intressen vad gäller kommunikationer, social 

service, kultur och övriga frågor som kan gagna fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och 

övriga boende på Åstol. Föreningen ska:  

• bevaka medlemmarnas och öns intressen gentemot kommun, region och andra 

myndigheter samt samverka med dessa   

• värna om kulturarvet i öns utveckling  

• verka för ett levande samhälle året runt samt att turism och besöksnäring utvecklas i 

enlighet med den strävan   

• samverka med andra föreningar på Åstol och föreningar på närliggande öar   

§3  Beslutande organ  

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.   

§4  Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 

gemensamt eller var för sig.  

Inköp av vara/or eller tjänst/er vid ett och samma tillfälle överstigande tre prisbasbelopp 

inklusive moms får inte beslutas av styrelsen, utan att ett årsmöte eller ett extra årsmöte 

lämnat sitt godkännande. Detta gäller även utställande av säkerheter i föreningens namn, eller 

upptagande av lån på högre belopp än ett prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr)   

§5  Verksamhets- och räkenskapsår  

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.  

§6  Stadgeändring  

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten och eller extra 

årsmöte, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två 

månader förflyta. För giltighet av sådant beslut krävs minst 3/4 majoritet av de på mötet 
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närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen 

avges av såväl medlem som styrelsen.  

§7  Upplösning av föreningen  

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten och eller extra 

årsmöte, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två 

månader förflyta. För giltighet av sådant beslut krävs minst 3/4 majoritet.   

Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla föreskrift om användning av föreningens 

tillgångar för bestämt ändamål i medlemmarnas intresse till lämpligt organ på Åstol. Om detta 

inte är möjligt ska de överlämnas till Tjörns Kommun. Föreningens handlingar ska arkiveras tex 

hos Bohusläns museum.  

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR   

§8  Medlemskap  

Den som är folkbokförd på Åstol och har fyllt 18 år har rätt att bli medlem i föreningen. 

Detsamma gäller den som fyllt 18 år och som utan att vara folkbokförd på Åstol äger fastighet 

eller bostadsrätt här, eller är gift eller sammanboende med sådan person.   

Annan person eller juridisk person som vill stödja föreningens syften har rätt att teckna 

stödmedlemskap.  

När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.   

§9  Utträde  

Medlem som trots påminnelse inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december under 

verksamhetsåret anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och ska avföras ur 

medlemsförteckningen.   

§10  Behandling av personuppgifter   

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i 

syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande 

föreningsstadgar och i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE   

§11   Tidpunkt, kallelse  

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad 

året efter verksamhetsåret, på tid och plats som styrelsen bestämmer.  
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Kallelse ska utfärdas av styrelsen och anslås minst fjorton (14) dagar före stämman på 

sedvanliga platser och informationskanaler.   

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning av föreningen, sammanslagning av 

föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig eller ekonomisk betydelse för 

föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.  

Medlem, som så begär, ska senast en vecka före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.  

§12  Förslag till motioner att behandlas av årsmöte  

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem 

ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.  

§13  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt   

Medlem som har erlagt medlemsavgiften per 31 december under verksamhetsåret har rösträtt 

på följande årsmöte. Rösträtten är personlig. Dock får röstning utövas genom fullmakt för 

högst två (2) personer. Stödmedlem och andra närvarande som inte har rösträtt, har yttrande- 

och förslagsrätt på mötet.  

§14  Beslutsförhet på årsmöte  

Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, 

dock lägst femton (15) röstberättigade medlemmar.  

§15  Beslut och omröstning  

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning (votering).  

Som föreningsstämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika 

röstetal ska val avgöras genom lottning, och i övrigt gälla den mening som biträds av 

mötesordföranden. Omröstning verkställs öppet. Ordförande kan dock i särskilda fall fatta 

beslut om sluten omröstning.  

§16  Valbarhet  

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.  

§17  Ärenden vid årsmötet   

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:  

a) Mötets öppnande av den som styrelsen utsett  

b) Val av mötesordförande, val av sekreterare, val av två justeringsmän och två 

rösträknare.  

c) Fastställande av röstlängd för årsmötet (vem som har rösträtt).  

d) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

e) Fastställande av dagordning  

f) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
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g) Föredragning av styrelsens balans- och resultatrapporter  

h) Föredragning av särskilda styrgruppers verksamhetsberättelser samt eventuella 

resultatrapporter 

i) Föredragning av revisorernas berättelse  

j) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.  

k) Fastställande av medlemsavgift, och eventuella årsarvoden till ordförande, sekreterare 

och kassör.  

l) Fastställande av verksamhetsplan och budget.  

m) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt val av valberedning, av vilka 

ledamöter en ska vara sammankallande.  

n) Behandling av styrelsens förslag  

o) Eventuellt övriga frågor.  

p) Mötets avslutande   

 

§18  Extra årsmöte  

Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna finner det erforderligt eller då minst en 

fjärdedel av föreningens medlemmar så begär.  

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst tre (3) veckor före mötets hållande.  

Extra årsmöte kan besluta endast i de ärenden som upptagits på den dagordning som 

medlemmarna fått ta del av i samband med kallelsen. Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad 

som stadgas för ordinarie årsmöte. 

 

VALBEREDNINGEN   

§19  Sammansättning, åligganden  

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda på årsmötet. 

Valberedningen sammanträder när föreningens ordförande eller minst halva antalet 

styrelseledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före årsmötet 

tillfråga dem, vilkas mandatperiod går ut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.  

 

REVISORER   

§20   Revision  

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisor ska inte delta regelbundet på styrelsemöte. 



Stadgar för      Organisations nr: 853300–5454 

  

       
                                                    

 

6  

 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska 

vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens 

förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till 

styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två (2) dagar före årsmötet.  

 

STYRELSEN   

§21  Sammansättning  

Styrelsen ska bestå av fem till femton (5–15) ordinarie ledamöter två (2) suppleanter. 

Majoriteten av styrelsemedlemmarna ska vara folkbokförda och bosatta på Åstol. 

Styrelsemedlem bör ha möjlighet att närvara vid möten året om. Bred representation bör 

eftersträvas.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgår ledamot före 

mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. kommande 

årsmöte.  

§22  Styrelsens åligganden  

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 

föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för 

föreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen. 

Styrelsen får tillsätta särskilda styrgrupper som under styrelsen utvecklar och leder olika delar 

av föreningens verksamheter. Styrelsen fastställer instruktioner för de verksamheter som 

styrgrupperna bedriver och adjungerar vid behov representanter för dessa verksamheter.  

Det åligger styrelsen särskilt att  

• se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmötet fattade beslut  

• ansvara för och förvalta föreningens medel  

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• tillställa revisorerna räkenskaper enligt §20 

• förbereda årsmöte   

§23  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning  

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter 

har begärt det.  

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter 

är närvarande. För alla beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att 

ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller via e-kommunikation. Om särskilt 
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protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande 

sammanträdet.  

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en 

särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.  

§24  Överlåtelse av beslutanderätten  

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 

sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat 

beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.   

 

 

Dessa stadgar är reviderade på extra årsmöte den xx mm yyyy och fastställdes på årsmöte den 

xx mm yyyy 


