STADGAR FÖR FÖRENINGEN FIESTA EKSJÖ
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen Fiesta Eksjö
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att arbeta för att främja utvecklingen i Eksjö stad med omnejd inom
områdena Kultur, idrott och näringsliv. Föreningens primära syfte är ungdomsverksamhet, men
ändamålet vänder sig även till alla andra åldersgrupper.
Föreningens verksamhet ska i första hand utmynna i Eksjö stadsfest. Föreningen skall sprida en
positiv känsla som underlättar för ideella och/eller privata satsningar inom huvudområdet kultur.
Samarbeten skall i första hand ske med lokalt föreningsliv och näringsliv i Eksjö kommun och på
höglandet.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Eksjö i Eksjö kommun i Jönköpings län.
§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som betalat den årliga medlemsavgiften och vill verka för föreningens
målsättning samt förbinder sig att följa föreningens stadgar. Alla medlemmar deltar i årsmötet med en
röst var. Beslut vid föreningens årsmöte och extra årsmöte fattas med enkel majoritet.
§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgift skall vara
betald senast 30 november.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen ska bestå av minst 3
och högst 9 ordinarie ledamöter. Årsmötet tar ställning till om suppleanter ska utses. Årsmötet utser
ordförande (mandatperiod 1 år). Övriga ledamöter utses av årsmötet.
Styrelsen konstituerar inom sig med funktionerna vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen
är beslutför när fler än hälften av ledamöter är närvarande. Vid beslut i styrelsen skall enighet
eftersträvas. Kan inte enighet uppnås krävs enkel majoritet för att beslut skall vara giltigt.
Styrelsen kan utse arbetsgrupper bland medlemmarna och kan adjungera medlemmar, företrädare för
samverkanspartner eller annan kompetens till styrelsens sammanträden och löpande arbete.
Adjungerande personer får närvara med yttranderätt men utan beslutanderätt.
§7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två i förening som utses av styrelsen
§ 8 Räkenskaper/årsredovisning
Räkenskapsår ska vara 1 september till 31 augusti. Styrelsen har ansvar för att upprätta
verksamhetsberättelse med bokslut och årsredovisning som överlämnas till revisorerna minst fyra
veckor före utsatt datum för årsmöte. Verksamhetsberättelsen skall vara tillgänglig för medlemmarna
senast en vecka före årsmöte skall äga rum.
Styrelsen ansvarar även för att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för föreningens ekonomiska
förvaltning.
§ 9 Revisorer
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Årsmötet utser två revisorer med kända och dokumenterade kunskaper om ekonomi, förvaltning och
räkenskaper (mandatperiod 1 år). Om inte årsmötet kan utse två revisorer enligt första stycket så skall
årsmötet utse en revisionsbyrå i dess ställe.
§ 10 Valberedning
Valberedning skall bestå av minst två personer (ordförande och ledamot) med erfarenhet och kunskap
om föreningens syfte och verksamhet. Det står valberedningens ordförande fritt att i sitt arbete ta in
medlemmar som hjälp i sitt arbete.
§ 11 Årsmöte
Årsmötet ska hållas före den 15 december. Kallelse till årsmötet ska skickas till alla medlemmar två till
fyra veckor före årsmötet ska äga rum.
Följande dagordning ska behandlas av årsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stämman öppnas
Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
Fastställande av dagordning
Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
Fastställande av röstlängd
Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om disposition av föreningens resultat
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer
Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande.
Val av två revisorer eller revisionsbyrå
Val av valberedning
Beslut om medlemsavgifter
Beslut om verksamhetsplan inkl. budget
Övriga ärenden
Stämman avslutas

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när hälften av
föreningens medlemmar kräver detta, genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de
ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 13 Regler för ändring av stadgarna
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste
vara ordinarie årsmöte. För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna
röster på respektive möte.
§ 14 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen kan via mail anmäla detta till styrelsen eller undvika att
betala medlemsavgift för nästkommande period och anses därmed omedelbart i samband med
meddelande eller per den 30 november ha lämnat föreningen.
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§ 15 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra
sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning
redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.
§ 16 Upplösning av föreningen
Beslut om verksamhetens upplösning kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten,
varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Om det vid verksamhetens upplösning finns tillgångar ska
dessa tillfalla annan verksamhet med liknande syfte alternativt välgörande ändamål.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas
till skattekontoret för avregistrering av föreningen.
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