
    

Stadgar för Föreningen Ett levande Hagalund 
    

§1 Ändamål 

Föreningen Ett levande Hagalund (tidigare Hagalunds föreningsråd), är en ideell och 

partipolitiskt obunden förening med syfte att 

 

 skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund 

 ta tillvara föreningslivets intressen och stödja deras föreningsaktiviteter 

 inspirera till aktiviteter särskilt för barn och ungdom 

 tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Hagalund 

 sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition 

 verka för samhällerlig, kommersiell och kulturell service i Hagalund 

 medverka till ett trivsammare och mer levande Hagalund. 

 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap kan erhållas av förening, företag eller enskild person boende eller verksam i 

Hagalund eller enskild person som stödjer föreningens ändamål. 

Medlemskap erhålls när fastställd medlemsavgift betalats. 

 

§ 3 Medlemsavgift 

Medlem skall senast den sista april betala fastställd avgift. 

 

§4 Verksamhetsår 

Verksamhetsår utgörs av kalenderår. 

 

§5 Föreningsmöte 

Föreningsmötet är högsta beslutande organ i Ett levande Hagalund.  

Alla medlemmar (förening eller enskild medlem) har en röst var. 

En person kan endast företräda en röst. 

 

§6 Föreningsmötets sammanträden 

Ordinarie föreningsmöte hålls två gånger per år, varav ett årsmöte senast den 30 april och ett 

höstmöte senast 30 november. 

 

Extra föreningsmöte kan äga rum om 

- styrelsen finner det nödvändigt 

- på begäran av revisorerna eller 

- då minst en femtedel av medlemmarna begär det. 

 

Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte inom 20 dagar efter begäran om detta. Extra 

föreningsmöte kan endast behandla de ärenden som angivits i kallelsen. 

 

Kallelse skall ske minst 7 dagar före mötena.  

 

§7 Årsmötet 

Årsmötet skall alltid behandla: Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, och ansvarsfrihet 

för styrelsen 

 



Vid årsmötet skall dessutom förekomma val av styrelse; val av ordförande, kassör, övriga 

ledamöter och ersättare, val av revisorer med ersättare samt valberedning. 

 

Samtliga val skall gälla intill nästkommande årsmöte. 

 

§8 Höstmöte 

Vid ordinarie höstmötet skall förekomma: 

1. fastställande av verksamhetsplan 

2. beslut om arbetsgrupper 

3. budget för kommande verksamhetsårs  

4. fastställande av årsavgift 

5. fastställande av ev. arvoden 

 

§9 Förenings mötets beslut 

Som förenings mötets beslut gäller den mening som erhållit mer än hälften av de röstande. 

Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Om någon begär det skall dock val avgöras genom 

sluten omröstning. 

 

För beslut i frågor som skall avgöras med kvalificerad majoritet erfordras att minst två 

tredjedelar av de närvarande röstberättigade ombuden medlemmarna röstar för förslaget. 

 

§ 10 Idéer och förslag 

Varje medlem har rätt att väcka idéer och förslag under hela året. Förslagen skall tillställas 

styrelsen i skriftlig form för att kunna behandlas. 

 

§ 11 Styrelse 

Föreningen Ett levande Hagalund  leds av en styrelse som välja av årsmötet. 

 

Styrelsen skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och lämpligt antal ersättare. 

Ordförande och kassör skall väljas särskilt. 

Styrelsen utser firmatecknare och övriga funktionärer. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel av ledamöterna 

begär detta. 

 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förfall för 

ledamot inträder ersättare enligt den ordning som fastställs vid årsmötet. Ombudsmötet. 

 

Ersättare som inte tjänstgör äger yttrande- och förslagsrätt. 

 

Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit minst hälften av de närvarande 

ledamöternas röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid mötet biträder. 

 

§12 Arbetsutskott 

Styrelsen kan utse arbetsutskott som har att bereda och verkställa styrelsens beslut. 

 

§ 13 Revisorer 



För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse två revisorer 

jämte två ersättare. 

 

§ 14 Valberedning. 

Årsmötet utser antalet medlemmar samt en sammankallande.  

 

§ 15 Stadgeändring och upplösning 
Ändring av dessa stadgar eller upplösning av Ett levande Hagalund  kan endast ske genom 

beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav 

det ena skall vara årsmötet. 

 

Beslut om stadgeändring eller upplösning skall fattas med kvalificerad majoritet enligt § 9. 

 

Vid beslut om upplösning skall föreningsmötet även fatta beslut om Ett levande Hagalunds  

tillgångar. 

 

Ovanstående stadgar har antagits vid årsmöte med Hagalunds föreningsråd den 24 

mars 2003 och stadfästes vid årsmötet den 22 mars 2004. 

 

Hagalunds föreningsråd bildades 1983. Stadgerevision skedde 1990. 2003-2004 bytte 

föreningen namn till Ett levande Hagalund samt antog nya stadgar. 

 

 

 

 

 


