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Glommens Samhällsförening 
 
Stadgar 
 
Antagna 2004-04-17 
 
  
Firma och ändamål 

1§ Föreningsnamn skall vara Glommens Samhällsförening 
 

2§ Föreningen skall vara en ideell förening 
 

3§ Föreningens geografiska område utgörs av Glommens Fiskeläges Vägförening, 
Hule vägförenings och Morups Tånge vägsamfällighets områden samt 
närområdet till dessa vägföreningar/vägsamfällighet. 

 
4§ Föreningens ändamål är 

Att utveckla och värna om Glommens samhälle med omnejd 
Att vara Glommens samhälles företrädare gentemot myndigheter och andra 
organisationer 
Att vara remissinstans för frågor som berör Glommens med omnejd 

 
5§ Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår 

 
Regler för hur verksamheten skall bedrivas 

6§ Föreningen skall vara verksam som en paraplyorganisation för föreningar som 
är verksamma i Glommen i frågor som berör flera av dessa föreningarnas 
verksamheter. Frågor som endast berör en förening hanteras av denna förening. 

 
 
 
Regler för medlemskap och uteslutning 

 
7§ Medlemmar kan åretruntboende, sommarboende, föreningar och företag inom 

samhällsföreningens geografiska områden vara. 
 

8§ Har en medlemsavgift betalats anser övriga medlemmar i hushållet vara medlem 
i föreningen. Endast betalande medlem, eller dennes ombud, har rösträtt på 
stämmor och möten. 
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9§ Medlem är den som betalt in medlemsavgiften. Har medlemsavgift inte betalats 
upphör medlemskapet. 

 
10§ Medlemsavgift fastställs av föreningsstämma. 

 
 
   Styrelse 

11§ Styrelsen skall bestå av ordförande jämte minst fyra styrelseledamöter jämte 
suppleanter samt en revisor och en revisorssuppleant. 

 
12§ Ordförande väljs på 1 år, och övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år och med 

halva antalet för 1 år. 
 

13§ Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande. 
 

14§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
 

15§ Styrelsen är beslutsmässig då ordförande, kassör och sekreterare eller respektive 
suppleanter är närvarande, dvs minst tre personer. 

 
16§ Styrelsen har rätt att inom sig, eller bland medlemmarna, utse arbetsutskott med 

befogenheter som fastställs av styrelsen. 
 

17§ Ordföranden och kassören samt ev suppleant för kassören kan var för sig teckna 
föreningens medel på bank- och postgirokonton. 

 
 
Föreningsstämma 

18§ Efter verksamhetsåret skall ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hållas senast 
den 30 april. 

 
19§ Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall följande ärenden behandlas: 

1. Fastställande/godkännande av röstlängd 
2. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av protokollförare för mötet 
5. Val av två justeringsmän för att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Fastställande av resultat och balansräkning 
8. Revisionsberättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter utöver 

föreningsordförande och kassör 
11. Val av föreningsordförande (1 år) 
12. Val av kassör (1 år) 
13. Val av övriga styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1 år) 
14. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa (1 år) 
15. Val av valberedning 
16. Fastställande av medlemsavgift och utgifts- och inkomststat. 
17. Behandling av medlemmarnas motioner 
18. Övriga ärenden 
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20§ Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen så beslutar, eller då minst hälften av de 

betalande medlemmarna så begär. 
 

21§ Kallelse till föreningsstämma och övriga meddelanden till medlemmar sker genom 
anslagstavlan vid posten/affären. Kallelse till föreningsstämma skall göras senast 
30 dagar före stämma. 

 
22§ Motioner från medlemmarna till föreningsstämma lämnas, till styrelsen, senast 14 

dagar före stämma 
 
Stadgeändringar 

23§ Stadgeändringar kan ske genom majoritetsbeslut på två, på varandra följande, 
föreningsstämmor. 

 
Tvister 

24§ Tvister mellan medlem och förening får inte dragas inför domstol, utan skall 
avgöras av skiljemän enligt gällande lag. 

 
Föreningens upplösande eller annan förändring 

25§ Genom beslut av styrelsen och därefter föreningsstämma kan föreningen 
upplösas/förändras. Befintliga tillgångar skall skiftas enligt utredning och 
förslag där föreningsstämma beslutar. 

 
Dessa stadgar är antagna den 17 april 2004. 
 


