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STADGAR 
Mötesplats Biohuset Mariefred 

Antagna vid bildandet av föreningen den 10 augusti 2017 

 

1 § 

Föreningens namn 

Föreningens namn är Mötesplats Biohuset Mariefred och har sitt säte i 
Mariefred. 

2 § 

Ändamål  

Föreningen har till ändamål att främja Mariefredsföreningarnas intresse 
att bevara Biohuset i Mariefred som ett hus och utveckla det till en 
mötesplats för människor i alla åldrar i Mariefred. Föreningen är 
partipolitiskt och religiöst obundet. 

3 § 

Syfte 

Föreningen syftar till att administrera lokalerna i Biohuset, att lokalerna 
hyrs ut, att de underhålls och utrustas på ett adekvat sätt, att initiera till 
olika verksamheter samt att stimulera till verksamheter för både äldre 
och yngre. 
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4 § 

Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer i Mariefred, 
som accepterar föreningens stadgar och utfärdade föreskrifter.  

När medlemsavgiften är betald är personen medlem och förs in i 
medlemsförteckningen. Den som medvetet bryter mot dessa stadgar 
kan, efter hörande, uteslutas av styrelsen. 

5 § 

Styrelse 

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi 
samt håller kontakt med föreningar, andra organisationer och 
kommunala verksamheter till gagn för föreningens ändamål och syfte. 

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra (4) ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. 

Ledamöterna utses på två år. Dessa utses så att hälften väljs vid var- 
annan årsstämma. Ordförande väljs på ett år. 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna samt ordförande 
är närvarande. 

Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen för särskilda 
uppgifter. Dessa har endast yttranderätt. 

6 § 

Årsstämma 

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. 

Föreningens årsstämma skall hållas senast under mars månad. 

Varje medlem i föreningen skall kallas till årsstämman högst sex veckor 
och minst två veckor före stämman och vid extra årsstämma en vecka 
före. 
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Varje medlem har yttrande- förslags- och rösträtt och är valbar. 

Av föreningen anställd personal har yttrande- och förslagsrätt men är inte 
valbar. 

Styrelsen eller en fjärdedel av medlemmarna har möjlighet att begära 
extra stämma för att behandla en särskild fråga. 

Förslag som medlem vill få behandla på årsstämman skall vara styrelsen 
tillhanda senast två veckor före stämman. 

Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. 

Omröstning sker öppet. Personval kan ske genom sluten omröstning om 
någon begär det. 

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Fastställande av röstlängd 
2. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande 
3. Val av presidium och två justerare 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fastställande av balans- och resultaträkning 
8. Disposition av vinst eller täckande av förlust 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av medlemsavgift 
11. Behandling av skriftliga förslag från styrelsen eller medlem 
12. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
14. Val av ordförande 
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
16. Val av två revisorer 
17. Val av valberedning 

7 § 

Revision 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningens räkenskaper och 
förvaltning skall granskas av valda revisorer. Styrelsen skall senast en 
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månad före årsstämman till revisorerna överlämna uppgift om 
föreningens ekonomiska ställning och övriga för revisionerna erforderliga 
handlingar. 

Revisorerna skall senast en vecka före årsstämman överlämna 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att 
framläggas vid årsstämman. 

8 § 

Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid 
årsstämman. 

9 § 

Nedläggning 

Nedläggning av föreningen sker efter förslag från styrelsen och beslutas 
vid ordinarie årsstämma och extra stämma. 

Föreningens tillgångar skall överlämnas till organisation vars ändamål 
och syfte som helt eller delvis överensstämmer med föreningens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


