Stadgar för OBSKnivsta
Föreningens namn är OBSKnivsta, med säte i Knivsta kommun,
Sverige.
§1

Ändamål. Föreningen är ett frisinnat blocköverskridande
nätverk för kritisk granskning av den offentliga makten i
Knivsta kommun.

§2

Medlemskap. Provisoriskt medlemskap erhålles genom
anmälan till och acceptans av styrelsen. Ordinarie
medlemskap med rösträtt erhålles när styrelsen så beslutat,
med erläggande av den avgift som medlemsmöte bestämmer.

§3

Föreningens högsta organ är medlemsmöte. Varje år hålls
minst två medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Årsmöte skall hållas senast under februari månad varje år.
Tid för medlemsmöte skall meddelas senast tre veckor före
mötet.
Kallelse till medlemsmöte skall sändas ut till samtliga
medlemmar senast två veckor före mötet.

§4

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för
årsmötet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Kassarapport och revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter i styrelsen
9. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Övriga eventuellt förekommande val
13. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den
skall gälla
14. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar
behandla
15. Årsmötet avslutas.

§5

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte på kallelse av styrelsen.
Tid och plats skall meddelas samtliga medlemmar senast en
vecka före mötet.
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§6

Styrelsen. Styrelsen leder föreningens verksamhet i
enlighet med föreliggande stadgar samt vad medlemsmöte
beslutar. Styrelsen består av föreningens ordförande och de
övriga ledamöter som föreningsmötet utser. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två
ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när antalet
närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet
ordinarie ledamöter.

§7

Räkenskaper och revision. Föreningens tillgångar
förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per
kalenderår och överlämnas tillsammans med protokoll till
revisorerna senast två veckor före årsmötet.
Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka
före årsmötet.

§8

Stadgeändring. För ändring av stadgarna krävs beslut
med absolut majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte, eller med stöd av
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de
röstande vid ett årsmöte.

§9

Avveckling. Beslut om föreningens avveckling fattas med
stöd av två på varandra följande medlemsmöten, varav
minst ett skall vara årsmöte. Ev. tillgångar skall tillfalla
välgörenhet.

§10 Ändring av ändamålsparagrafen. Skulle förslag
uppkomma att utveckla nätverksföreningen till ett politiskt
parti, skall konstituerande mötet, eller det möte där detta
aktualiseras, anta en förändrad ändamålsparagraf med
beslut som biträds av två tredjedelar av de närvarande.
Slut
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