STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET
Reviderade 110227 vid årsmöte

SYFTE OCH ÄNDAMÅL
§1
Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att
erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella
fritidsutbudet som finns i Borås och att med kulturen som medel ge
dem en aktiv och meningsfull fritid i en drogfri miljö.
§2
Föreningens firma är Kulturföreningen Tåget.
§3
Föreningens styrelse har sitt säte i Borås kommun.
§4
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
§ 5 MEDLEMSKAP
Mom. 1
Föreningens medlemsantal är obegränsat. Föreningen är öppen för
alla. Medlemskap erhålles av den som erlägger av årsmötet
fastställd avgift
Mom. 2
Uteslutning av medlem kan göras av årsmötet eller medlemsmötet
efter rekommendation från styrelsen. Skäl till uteslutning kan vara att
medlem motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen,
avsiktligt skadat föreningens intressen. Frågan om uteslutning får
inte avgöras förrän medlemmen har fått möjlighet att yttra sig i styrelsen.
Detta skall dock ske inom 14 dagar.
Mom. 3
Medlemskort är personligt och får ej överlåtas.
Mom. 4
Medlem är valbar till uppdrag vilka väljs av årsmöte, extra årsmöte
eller medlemsmöte med följande inskränkningar:
a) Ordförande respektive kassör skall vara myndiga.
b) Personal är ej valbar.

§ 6 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Det åligger
styrelsen att:























Tillsammans med medlemmarna sätta upp konkreta mål för
verksamhetsåret.
Verkställa av årsmötet fastställda beslut.
Besluta om föreningens lokaler och användningen av dessa.
Planera, organisera arbetet tillsammans med personal och medlemmar.

Ansvara för och förvalta föreningens medel
Förbereda Årsmötet.
Fortlöpande sköta personalärenden.
Fortlöpande sköta ekonomin.
Fortlöpande utvärdera verksamheten och den ekonomiska situationen.
Fortlöpande ta beslut i alla frågor som framläggs till styrelsen som
berör mer än en enskild medlemsskara (vagn)
Sköta kontakt med andra organisationer och allmänheten.
§ 7 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och kassör jämte fem ledamöter.
Härtill välj tre suppleanter. Suppleant inträder som ordinarie i den
ordning som val har skett vid ordinarie ledamots avgång eller
frånvaro.
Personal kan utse en adjungerad till styrelsen som har yttrande och
förslagsrätt samt att få sina synpunkter protokollförda.
Ordförande och kassör väljs växelvis på två år. Övriga val är på ett
år.
Styrelsen konstituerar sig själva och har att utse sekreterare och
personalansvarig.

Om styrelseledamot eller suppleant ej anmält förhinder 3 gånger i
rad till styrelsemötet kan styrelsen hemställa hos medlemsmöte om
att nyval sker.
§ 8 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN






Styrelsen skall sammanträda minst 10 gånger/verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem styrelsemedlemmar är
närvarande.
Syrelsen kallas av ordförande eller när minst fem ledamöter begär
detta.
Till styrelsen skall även suppleanterna kallas. De har dock ej rösträtt
förrän de trätt in i någons plats.

§ 9 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT








Styrelsen har rätt att tillsätta ett verkställande utskott.
VU skall bestå av tre av styrelsens ordinarie ledamöter.
Samtliga tre ledamöter måste deltaga i beslutet , samt vara eniga för att
beslut skall träda i kraft.
VU har rätt att fatta beslut i brådskande ärenden.
Beslut som fattas av VU skall rapporteras på nästkommande ordinarie
styrelsemöte.
Vu har rätt att besluta i ekonomiska ärenden upp till 25 % av aktuellt
basbelopp.

§ 10 FIRMATECKNARE
Föreningens firma SKALL tecknas av ; ordförande, kassör,
samt den anställde verksamhetssamordnaren var för sig.

§ 11 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsår samt räkenskapsår omfattar kalenderåret, dvs. tiden
1 Januari-31 December.
Styrelsens verksamhetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m.
årsmötet följande år.

§ 12 REVISION
För granskning av föreningens / styrelsens förvaltning samt
räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet minst
två (2) ordinarie revisorer jämte två suppleanter.
Revisorerna skall även lämna en revisionsberättelse till styrelsen
dock senast 14 dagar innan årsmötet.





§ 13 VALBEREDNING

Årsmötet väljer tre personer till valberedningen.
Styrelsen har att utse en fjärde person tillika sammankallande till
valberedning.
Valberedningens uppgift är att förbereda personval enligt uppräkning
i § 15 mom. 7 ( d, m, n, o, p )
§ 14 BESLUTSFORMER







Beslut fattas enligt enkel majoritet med undantag för beslut rörande §
17 och § 18.
Om medlem så begär skall sluten omröstning ske i fråga om personval,
samt uteslutning av medlem.
I andra frågor kan sluten omröstning ske om så mötet beslutar.
Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, dock ej vid sluten
omröstning då lotten avgör.
§ 15 ÅRSMÖTE
Mom. 1
Årsmötet skall avhållas senast vid Februari månads utgång
Mom. 2
Kallelse till årsmötet skall kungöras på anslagstavla i föreningens
lokaler samt vara utsänd minst fyra veckor före årsmötet.
Mom. 3
Handlingar såsom dagordning ,verksamhetsberättelse, bokslut,
verksamhetsplan, budget, och övriga förslag från styrelsen skall
hållas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.
Mom. 4
Motioner från medlemmar som skall behandlas på årsmötet skall
vara styrelsen tillhandla två veckor före årsmötet.
Mom.5.
Rösträtt på årsmötet har medlem som erlagt medlemsavgift året före
årsmötets hållande.

Mom. 6
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar
som är närvarande på årsmötet
Mom.7
Vid årsmötet skall följande punkter finnas;
a, Fråga om mötet utlysts på riktigt sätt.
b, Fastställande av röstlängd
c, Fastställande av dagordning.
d, Val av ordförande och sekreterare för mötet.
e, Val av två justerare som jämte mötesordförande skall justera
mötesprotokollet.
f, Val av två rösträknare.
g, Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för
det gångna året.
h, Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
gångna verksamhetsåret i, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den
tid som revisionen avser.
j, Fastställande av medlemsavgift.
k, Fastställande av verksamhetsplan, budget för kommande
verksamhetsår.
l, Behandling av förslag som väckts styrelsen eller röstberättigad
medlem.
m. Val av ordförande alternativt kassör för en tid av två år
( i enlighet med § 7 )
n, Val av fem ledamöter bland medlemmarna för en tid av ett år.
o, Val av tre suppleanter för ett år framåt.
p, Val av minst två ordinarie revisorer jämte två suppleanter för ett år
framåt.
q, Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år framåt.
Mom. 8
Extra årsmöte krävs vid fyllnadsval av ordförande eller kassör.
Stadgar för extra årsmöte är de samma som för medlemsmöte.

§ 16 MEDLEMSMÖTE
Mom. 1
Medlemsmöte skall hållas minst en gång per år på kallelse av styrelsen.
Mom. 2
Kallelse till medlemsmötet skall kungöras på anslagstavlan i
föreningens lokaler minst två veckor före medlemsmötet.
Mom. 3
Rösträtt har den som är medlem då medlemsmötet hålls
Mom. 4
Endast frågor som föranlett medlemsmötets utlysande kan beslutas
på medlemsmötet.
Mom. 5
Medlemsmötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är
närvarande vid medlemsmötet.
§ 17 VAGNAR
Mom 1
Verksamheter delas in i olika vagnar där de medlemmar som är aktiva i
verksamheten väljer en Vagnsledare för ett år i taget. Valet av vagnsledar
ska rapporteras till styrelsen för att upprätta delegation.
Mom. 2
Rösträtt har den som är medlem då vagnsmötet hålls
Mom. 3
Endast frågor som föranlett vagnsmötets utlysande kan beslutas
på vagnsmötet.
Mom. 4
Vagnsmötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är närvarande
vid vagnsmötet.
Mom 5
Kallelse till vagnsmötet skall uppsättas på anslagstavlan i föreningens
lokaler minst två veckor före vagnsmötet.
Mom 6
Verksamhetsplan och Budget för näst kommande år skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15 december året innan som plan och budget syftas till.
Mom 7
Verksamhetsberättelse och bokslut skall vara styrelsen tillhanda senast den
10 januari efterkommande år.

Mom 8
Vagn som inte lämnat in planer, buget, berättelse upplöser sig själva.
Mom 9
Vill vagnen göra andra prioriteringar än vad som finns i verksamhetsplanen
skall ett vagnsmöte besluta detta om det överstiger 10% av basbeloppet.
Mom 10
Varje vagn skall genomföra minst ett vagnsmöte/termin. Om detta inte
genomförs kan styrelsen avsätta vagnsledaren eller avsluta vagnens status.
§ 18 STADGEÄNDRING
Endast två årsmöten, varav extra årsmötet får vara det ena kan fatta
beslut om att ändra dessa stadgar.
I sådant fall skall minst 2/3 av antalet angivna röster på respektive
möte bifalla förslaget.
§ 19 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Endast två årsmöten, varav extra årsmötet får vara det ena kan fatta
beslut om att upplösa föreningen.
Mom. 1
Beslut om föreningens upplösning kan endast tas av årsmötet.
Om 1/3 av angivna röster motsätter sig förslaget fortsätter föreningens
existens.
Mom. 2
Vid beslut om föreningens upplösning skall anses att föreningens
tillgångar i form av ekonomiska, inventarier m.m. tillfaller någon
organisation som jobbar med samma mål och inriktning som
föreningen gjort.

