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STADGAR FOR O SBYBADETS VAhII\TER
Orgunisations nummer : I 02 5 2 4-66 1 5

med hemort Danderyd

Bildad 23 mai 2019
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I $ AndamAI
F6reningen har som lindamil att bevara och utveckla friluftsbadet Osbybadet samt med siirskild milsiithing att
badet ska Overleva som just friluftsbad. F6reningen viinder sig till minniskor i alla Aldrar, oavsett bakgrund och
hemyist. Fdreningen ska motverka all form av dislaiminering.

2 $ Sammansiittning
F0reningen best6r av de Ssiska personer som har upptagits i fdreningen som medlemmar.

3 $ Beslutande organ
F0reningens beslutande organ iir flrsmOte, extra lrsm6te och styrelsen.

4 S Firmateckning
F0reningens firma tecknas av tv6 styrelseledam6ter gemensamt.

5 $ Verksamhets- och rlkenskapsAr
F0reningens verksarnhetsfir och rflkenskapsflr ?ir kalenderir.

6 $ Stadgetolkning
Uppstflr tvekan om tolkningen av dessa stadgm, eller om fall ftirekommer som inte ar fOrutsedda i stadgarna,
hiinskjuts fr8gan till n6stkommande 6rsm0te. I bridskande fail fer fr&gan avg6ras av styrelsen.

7 $ Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och fbreningen fEr inte viickas vid alln6n domstol. Sfldan tvist skall, utom i fail de
annan siirskild ordning iir frreskriven, avg0ras enligt lagen om skiljefiirfarande. Dock skall fiiljande g6l1a r6rande
kostnaderna ftr skiljefiirfarandet. Vardera parten svarar fdr egna kostnader liksom ft)r koshaderna ftir den skiljeman
man utsett. Kostnaderna fOr ordftirande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 S Stadgeflndring
FOr iindring av dessa stadgar krdvs beslut pi tv& p6 varandra ftiljande mOten, med minst en minads mellanrum,
vaxav ett ska vara 6rsmdte, med minst 2/3 av antalet avgivna r0ster.
F0rslag till flndring av stadgarna filr skriftligen avges av s6v6l medlem som st5nelsen.

9 S Uppldsning av fdreningen
FOr uppl0sning av ftireningen krdvs beslut p6 tvi p& varandra fdljande moten, med minst en minads mellanrum,
varav ett ska vara &rsm6te, med minst 2/3 av afialet avgivna r0ster. I beslut om upplOsning av ftireningen skall
ftireningens tillgangm sk6nkas till Danderyds kommun och ftireningens handlingar m.m. skall arkiveras p&
kommunaxkivet.

FORENINGENS MEDLEMMAR
10 $ Medlemskap
F0rening lir 6ppen ftir alla ffsiska personer. Medlem skall fdlja ftireningens stadgar och fdreskrifter. Niir
medlemsavgiften iir erlagd 1r personen medlem och fbrs in i medlemsfor&eckningen. Styrelsen hmrltt att utse
person till hedersmedlem- Styrelsen ska godkrinna alla medlemskap.
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11$ Uttriide
Medlem som vill uttriida ur ftreningen, skall skriftligen anmiila detta till styrelsen och anses ddrmed omedelbart ha
liimnat frreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december fir anses ha beglirt sitt
uttriide ur ftireningen. Medlemskapet upphOr i s8dant fall genom att personen avftirs fr&n medlemsfrrteckningen.

12$ Uteslutning
Medlem fEr inte uteslutas ur fiireningen av annan anledning iin att denne har ftirsummat aft betala av frreningen
beslutade avgifter, motarbetat frreningens verksamhet eller findamtl eller uppenbarligen skadat ftireningens
intressen. Beslut om uteslutning eller varning fiir inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,frtt
tillf?llle atl@a sig 6ver de omstlindigheter som ftiranlett att medlemskapet iffigasiitts. I beslutet skall sktilen hdrftr
redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta for dverklagande. Beslutet skall inom tre dagar fr6n dagen fdr
beslutet skriftligen meddelas den beriirde.

13S
Medlem

Medlems riittigheter och skyldigheter

r har riitt att delta i sammankomster som anordnas for medlemmarna
o har raff till information om ftirenirgens angeliigenheter
o skall lolja foreningens stadgar samt beslut som fattats av foreningsorgan
o har inte riitt till del av loreningens beh&llning eller egendom vid upplosning av fiireningen
o skall betala medlemsavgift samt eventuellt rivriga avgifter som beslutats av foreningen
r godkiinner genom sitt medlemskap att foreningen ffir behandla personuppgifter i syfte att bedriva iindamilsenlig

verksamhet i enlighet med vid var tid gallande fbreningsstadgar och i enlighet med eventuella tivriga villkor lbr
behandling av personuppgifter som beslutats av fbreningen

Ansuorr och EXTRA Ansnndrs

14$ Tidpunkt, kallelse
Arsm0tet, som Eir fbreningens hOgsta beslutande organ, hills frre utgingen ay mars manad p& tid och plats som
styrelsen bestimmer. Kallelse till lrsm0tet skall av styrelsen senast tre veckor frre m6tet tillstiillas medlemmarna
pi fdljande s6tt; via mail och pfl hemsidan. Har fiirslag vfickts om stadgeiindring, nedlEggning eller sammanslagning
av ftireningen med annan frrening eller annan ffigaav vdsentlig betydelse ftr fdreningen eller
dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och fdrvalfiringsberEttelser, revisorns berdttelse,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens fbrslag och inkomna motioner med sty'elsens ytffande skall finnas
tillgdngliga frr medlemmarna senast en vecka frre Arsm6tet. I kallelsen skall anges vm dessa handlingar finns
tillgiingliga.

lss Fiirslag till motioner att behandlas av irsmdte
S6vEl medlem som styrelsen f?ir avge frrslag att behandlas av irsm6te. F0rslag frfrn medlem skall vara styrelsen
tillhanda senast fina veckor ftire &rsmOtet. Styrelsen skall till frrsm6tet avge skriftliS yttrande 6ver forslaget.

16$ Rtistriitt samt yttrande- och fiirslagsriitt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar fOre mOtet och under m0tes6ret fyller l6gst l8 6r har
r0strltt pi mOte. R0striitten filr utdvas genom ombud. Medlem som inte har rOstritt har yttrande- och fdrslagsrtitt pi
mdtet.

17$ Beslutsfdrhet
Mdtet iir beslutsmtissigt med det antal r6stberiittigade medlemmar som lir ntirvarande pi m6tet.

18$ Beslut och omriistning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om sB begiirs efter omrOstning (votering).
Med undantag ftr de i 8 $ och 9 $ nArnnda fallen avgOrs vid omrdstning alla fr&gor genom enkel majoritet. Enkel
maioitntkan varaantingen absolut eller relativ. Val avgOrs geflom relativ majoritet. Med relativ majoritet meras att
den (de) som erhillit h0gsta antalet rOster flr vald (valda) oberoende av hur dessa roster fiirh6ller sig till antalet
avgivna r6ster. FOr beslut i andra frtgor lin val krflvs absolut majoritet, vilket innebdr mer iin hiilften av antalet
avgivna rOster. Omr0stning sker Oppet. Om r0stberiittigad medlem begdr det skall dock val ske slutet. Vid
omrOstning som inte avser val gdller vid lika rOstetal det fdrslag som bitriids av ordfOranden vid mOtet, om
ordftiranden 6r r6stberdttigad. Ar ordfOrande inte r6stberattigad avgOr lotten. Vid val skall i hilndelse av lika rOstetal
lotten avgOra. Beslut bekrSftas med klubbslag.
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19 S Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen iir rdstberiittigad medlem av foreningen. Anstiilld i {tireningen lir dock inte
viiljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i fiireningen.

20 $ Arenden vid flrsmtitet
Vid &rsmOtet skall fiiljande behandlas och protokoll{iiras:

l. Faststiillande av rOstliingd lor mdtet (vem som har rdstriitt).
2. Val av ordfdrande och sekreterare tbr m0tet.
3. Val av protokolljusterare och rdstrAknare.
4. Friga om m6tet har utlysts pi riitt siitt.
5. Faststiillande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir det seraste verksamhetsiret.

b) Styrelsens ftirvaltningsberiittelse (balans- och resultaffiikning) fOr det senaste riikenskapsiret.
'1 . Revisorernas beriittelse 6ver styrelsens forvaltning under det senaste verksamhets-/riikenskaps&ret.
8. Friga om ansvarsfrihet for styrelsen fbr den tid revisionen avser.
9. Faststlillande av medlemsavgifter.
10. Faststiillande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande verksamhets-

/riikenskaps6ret.
1 1. Behandling av styrelsens fiirslag (propositioner) och i ratt tid inkomna forslag frin medlemmarna

(motioner).
12. Val av

a. Itireningens ordtbrande ftr en tid av 2 itr.
b. halva antalet Ovriga ledamdter i styrelsen for en tid av 2 itr.
c. 1 suppleant i styrelsen med ftir dem faststiilld turordning ltir en tid av 2 in.
d. I revisor jtimte lsuppleant ftir en tid av ett 6r. I detta val ffir inte styrelsens ledamriter delta.
e. 3 ledamdter i valberedningen ftir en tid av ett 6r, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Eventuellt dvriga frfrgor som anmiilts under punkt 5. Beslut i frAga av storre ekonomisk elier annan
avg6rande betydelse for ftireningen eller medlemmarna fir inte fattas om den inte varit med i kallelsen titl
mOtet. Inget utdver det som finns i kallelsen f6r tas upp och beslutas pt 6rsm0tet.

14.

2l S Extra irsmtite
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra 6rsmdte. Styrelsen ar skyldig att kalla till extra irsm6te niir en revisor
eller minst 10 7o del av ftireningens rtistberiittigade medlemmar begiir det. S6dan framstiillning skall gdras
skriftligen och innehilla skiilen Itir begiiran.
Niir styrelsen mottagit en begiiran om extra irsmdte skall den inom 14 dagar utlysa sidant m6te att h611as inom tvi
minader fl6n erhillen begtiran. Kallelse med fiirslag till fdredragningslista lor extra Arsmcite skall tillstiillas
medlemmarna senast sju dagar ftlre mdtet pi det satt styrelsen bestiimt. Vidare skall kallelsen med forslag tiil
ltiredragningslista publiceras pA ftireningens hemsida eller pi arnan liimplig plats. Underliter styrelsen att utlysa
eller kalla till extra irsmdte f&r de som giort framstiillningen vidta Atgarder enligt foreg6ende stycke. Vid exra
irsm6te ffir endast det som fbranlett mdtet upptas till behandling. Om rdstriitt pi extra irsm6te och om
beslutsmiissighet vid s6dant mdte giiller vad som siigs i 16 g och 17 g.

VALBEREDNINGEN

22 S Sammansiittning, flligganden
Valberedningen bestir av tre ledamdter, varav en sammankailande, valda av &rsmdtet. Valberedningen
sammantriider niir ordibranden eller minst halva antalet ledamdter s6 bestiimmer. Valberedningen skall senast 3

veckor ftire irsmdtet tillfriga dem vilkas mandattid utgfrr vid mdtets slut, om de vill kandidera for niista mandattid.
Senast 2 veckor ftire Srsm6tet skall valberedningen meddela rdstberiittigade medlemmar sitt ft)rslag.

REVISORER
23 S Revision
Revisorn har ratt att fortldpande ta del av lbreningens riikenskaper, irsmiites- och styrelseprotokoll och Ovriga
handlingar. Revisorn skall inte ingi regelbundet p6 styrelsemote. Revisorn ska vara oberoende av dem som de har
att granska. Foreningens riikenskaper skall vara revisom tillhanda senast en minad ftire 6rsm6tet. Revisorerna skall
granska styrelsens lorvaltning och riikenskaper for det senaste verksamhets- och r2ikenskaps&ret samt till styrelsen
dverliimna revisionsberiittelse senast l4 dagar lore Arsmdtet.
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STYRELSEN
24 S Sammansiittning
Styrelsen bestir av ordfiirande samt 4-8 Ovriga ledamOter. Styrelsen b0r bestS av kvinnor och miin. Styrelsen utser
inom sig vice ordforande, sekreterare, kassOr och Ovriga befattningshavare som beh0vs. Vid ftirhinder flor ledamot
intrdder suppleant enligt av irsmdtet faststlilld turordning. Avgtr ledamot ftire mandattidens utging intriider
suppleant i dennes st?ille enligt samma ordning ftj,r tiden t.o.m. kommande 6rsmdte. Styrelsen fir utse person till
adjungerad ledamot. S&dan ledamot har inte r0strAtt, men kan efter besiut av styrelsen ges ytfrande- och ftirslagsriitt.
Adjungerad ffir utses till befattning inom styrelsen.

25 $ Styrelsens iligganden
Niir Arsmdte inte 2ir samlat dr styrelsen floreningens beslutande organ och ansvarar lor loreningens angeliigenheter.
Styrelsen skall - inom ramen f6r dessa stadgar - svara for fiireningens verksamhet enligt faststiillda planer samt
ti ll varata medlemmarnas intressen.

Det iiigger styrelsen siirskilt att
. tillse att lor foreningen giillande lagar och bindande regler iakttas
. verkstiilla av &rsm6tet fattade beslut
. planera, leda och ftirdela arbetet inom foreningen
. ansvara tbr och ltirvalta ltireningens medel
. tillstiilla revisorerna riikenskaper mm enligt 23 $
. forbereda Srsm6te

26S Kallelse, beslutsmiissighet och omriistnin g
Styrelsen sammantraider efter kallelse av ordfrranden, eller d& minst halva antalet ledamOter har begfirt det.
Styrelsen 6r beslutsmiissig ndr sanrtliga ledamOter kallats och di minst halva antalet ledamOter flr ntrvmande. FOr
alla beslut kr6vs att minst hiilften av styrelsens samtliga ledam0ter iir ense om beslutet. Vid lika r6stetal har
ordfbranden utslagsrOst. R6stning f6r inte ske genom ombud. I bridskande fallfrr ordforandenbesluta att drende
skall avg6ras genom skriftlig omr6stning eller vid telefonsammantriide. Om sdrskilt protokoll inte uppr6ttas skall
sfldant beslut anm8las vid det n6rmast dflrefter ftiljande sammantr6det. Vid sammantriide skall protokoll fdras.
Protokoll skall justeras av mdtesordfrranden och av en s5rskilt utsedd protokolljusterme. Awikande mening skall
antecknas till protokollet.

27$, Overlitelse av beslutanderiitten
Styrelsen f&r tiverlfl*a sin beslutanderfltt i enskilda trenden eller i vissa grupper av iirenden till sektiorU kommifi6
eller annat organ eller till enskild medlem eller anstiilld. Den som faftat beslut med stod av bemyndigande skall
fortldpande underriitta styrelsen hiirom.

@-mo


