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Stadgar beslutade första gången vid årsmöte 2015-03-03/LW
Stadgar beslutade andra gången vid föreningsmöte 2015-09-12/LW

Stadgar för FUNQ Föreningen Utveckling Nävekvarn
Organisationsnummer 802416-8703
Stadgarna är antagna vid årsmöte 2010-04-12
Revidering av stadgar 2015-09-12

1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn skall vara FUNQ Föreningen Utveckling Nävekvarn, med säte i Nävekvarn.
2 Ändamål och uppgift
Föreningen skall främja utveckling av företagande, service, kultur, fritidsverksamhet och turism i
Nävekvarn och dess omgivningar. Detta sker i samverkan mellan olika föreningar, näringsidkare
och enskilda. Föreningen skall även svara för medlemsservice till andra föreningsmedlemmar
samt vara huvudman för EU-projekt och vara kontaktlänk till kommunala och statliga
myndigheter och verk. Föreningen skall arbeta på ideell grund och vara partipolitiskt obunden.
3 Medlemskap
Föreningar och näringsidkare såväl som enskilda personer på orten med intresse för att medverka
till utvecklingen i området, kan bli medlem genom att betala en årlig medlemsavgift.
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet efter förslag från styrelsen.
Medlem som allvarligt motverkar föreningens uppgift kan uteslutas efter beslut på styrelsemöte.
4 Rösträtt
Varje betalande medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid röstning
gäller enkel majoritet, utom för beslut om stadgeändring och föreningens upplösning, då 2/3majoritet erfordras. Vid lika röstetal avgör lotten.
5 Föreningsmöten
Föreningsmöten är dels årsmöte, dels annat allmänt möte. De föreningsmöten som är årsmöte
skall hållas före april månads utgång, på dag som styrelsen fastställer. Annat föreningsmöte skall
hållas om styrelsen anser det önskvärt eller om minst 25 procent av medlemmarna begär det.
Kallelse till föreningsmöte, med förslag till dagordning, skall vara medlemmarna tillhanda senast
tio dagar före mötesdagen.
Vid behov kan styrelsen sammankalla till allmänt möte som är öppet för envar, då inte
medlemskap i föreningen fordras. Ett sådant möte kan inte besluta i föreningens namn.
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6 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av tio ledamöter och högst två suppleanter. Fem av ledamöterna
skall vara representanter valda av var och en av fem föreningar. De fem föreningarna är:
Nävekvarns Gymnastik & Idrottsförening, NGIF, Nävekvarns Båtklubb, NQBK, Nävekvarns
Folkets Park, Nävekvarns Vägförening och Alliansföreningen Brukslokalen. Fem ledamöter
skall väljas från andra föreningar, företag och/eller enskilda personer som är medlemmar i
FUNQ. Ordförande skall väljas ur de senare fem ledamöterna. Suppleanterna har närvaro- och
yttranderätt, men inte rösträtt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två ordinarie
styrelsemedlemmar. Vid styrelsemöten skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och en
justeringsman. Styrelseprotokoll skall finnas tillgängliga på FUNQ hemsida. Styrelsen är
beslutsför med minst fem ledamöter närvarande. Vid lika röstetal har styrelseordförande
utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer som främst förbereder och föredrar
ärenden för styrelsemöten men även genomför samverkansmöten med övriga föreningar, företag
och myndigheter såsom t.ex. Kommunen enligt styrelsens beslut.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, förvaltar föreningens tillgångar och verkställer
föreningsmötenas beslut. Styrelsen skall också förbereda föreningsmöten, avge
verksamhetsberättelse och inom 30 dagar från räkenskapsårets slut, överlämna
verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll och räkenskaper till revisorerna.
7 Årsmöte
Vid årsmötet skall minst följande punkter tas upp på dagordningen:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande för två år
8. Val av kassör för två år
9. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för ett år
10. Val av revisor och suppleant för ett år
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
Protokoll skall föras. Senast sex veckor efter årsmötet finns protokollet tillgängligt på FUNQ
hemsida.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 dec före årsmötet.
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Anmälan om övrig fråga som kräver beslut av större räckvidd, skall, för att möjliggöra
beredning, vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före årsmötet.
Direkt efter årsmötet håller styrelsen konstituerande möte som protokollförs.
8 Verksamhetsår och revision
Verksamhetsår är kalenderår.
Revision utförs av revisorerna, som avger revisionsberättelse. Den skall vara styrelsen tillhanda
senast 60 dagar efter kalenderårets slut.
9 Stadgeändringar och upplösning
Ändring av stadgarna beslutas vid två på varandra följande föreningsmöte, varav ett skall vara
årsmöte.
Beslut om föreningens upplösning skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten, varav
det ena skall vara årsmöte. Innan föreningen upplöses skall tillgångarna avyttras. Uppkommer
överskott skall det disponeras för ändamål, som befrämjar utvecklingen i Nävekvarn och dess
omgivningar, att beslutas i samband med beslut om upplösning.
-----------------------------------
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