INNERTAVLE IT EKONOMISK FÖRENING

Kallelse till extra föreningsstämma

måndagen 19:e oktober

Tid och plats

Bygdegården kl 19.00

-Kaffet finns varm från 18.30

Föreningen har behov av att uppdatera sina stadgar och vi kallar därför
härmed till extra föreningsstämma. Förslag till förändringar redovisas nedan
och nästa sida men handlar i korthet om antalet suppleanter i styrelsen samt
motionstidens sista datum samt anpassningar till nyare lagstiftning. För att
beslut om stadgeförändring skall vara giltigt skall det tas på två på varandra
följande stämmor. Detta blir det första beslutet.
Nuvarande stadgar
§ 3
Till medlem kan antas en
sökande vilken är fastihetsägare
och/eller bosatt inom föreningens
verksamhetsområde, som kan förväntas
följa föreningens stadgar och beslut
samt bidra till förverkligande av
föreningens ändamål.

Förslag till ny ordalydelse
§ 3
Till medlem kan antas en
sökande vilken är fastighetsägare
och/eller bosatt inom föreningens
verksamhetsområde, som kan förväntas
följa föreningens stadgar och beslut
samt bidra till förverkligande av
föreningens ändamål.

§ 13

§ 13

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla
uppgift om de ärenden som skall Förekomma
på stämman. Kallelse får utfärdas
tidigast fyra veckor före stämman och
skall utfärdas senast två veckor före
ordinarie och senast en vecka före extra
stämma. Kallelse utfärdas skriftligt och
genom anslag på lämplig plats inom föreningens verksamhetsområde. Skriftlig
kallelse skall dock alltid avsändas till
varje medlem vars postadress är känd för
föreningen om
1.
ordinarie föreningsstämma skall
hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2.
föreningsstämma skall behandla
fråga om
a)
föreningens försättande i likvidation eller
b)
föreningens uppgående i annan
förening genom fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna
delges genom anslag på lämplig
plats inom föreningens
verksamhetsområde eller genom brev.

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla
uppgift om de ärenden som skall
Förekomma på stämman. Kallelse får
utfärdas tidigast fyra veckor före
stämman och skall utfärdas senast två
veckor före ordinarie och senast en
vecka före extra stämma. Kallelse sker
genom anslag på lämplig plats inom föreningens verksamhetsområde samt via
föreningens hemsida. Kallelse kan även
skickas med hjälp av elektroniska
hjälpmedel. Kallelse ska även skickas
med post till varje medlem vars
postadress är känd för föreningen, om
1.
ordinarie föreningsstämma skall
hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2.
föreningsstämma skall behandla
fråga om en ändring av stadgarna
som innebär
a)
att en medlems förpliktelse att
betala insatser eller avgifter
till föreningen ökas,
b)
att en medlems rätt till
föreningens vinst inskränks,
c)
att en medlems rätt till
föreningens behållna tillgångar
vid dess upplösning inskränks,
(Forts nästa sida)

d)

att en medlems rätt att få ut
insatskapital inskränks, eller
e)
att en medlems rätt att gå ur
föreningen, eller
3.
stämman ska ta ställning till om
föreningen ska gå i likvidation
eller gå upp i en annan juridisk
person genom fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna
delges genom anslag på lämplig plats
inom föreningens verksamhetsområde,
elektroniskt eller genom brev.

§ 14
Medlem, samt sökande som
nekats medlemskap som önskar visst
ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen före april
månads utgång.

§ 21
Styrelsen består av lägst tre
och högst sju ledamöter med lägst två
och högst fyra suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter
väljs för högst två år. Ledamot och
suppleant kan väljas om. Om helt ny
styrelse väljs på föreningsstämma
skall mandattiden för hälften, eller
vid udda tal närmast högre antal, vara
ett år.

§ 14
Medlem, samt sökande som
nekats medlemskap som önskar visst
ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast 15
januari.

§ 21
Styrelsen består av lägst tre
och högst sju ledamöter med lägst en
och högst fyra suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter
väljs för högst två år. Ledamot och
suppleant kan väljas om. Om helt ny
styrelse väljs på föreningsstämma
skall mandattiden för hälften, eller
vid udda tal närmast högre antal,
vara ett år.

