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§ 1. Föreningens ändamål

Föreningen skall vara en ideell förening.
Föreningens ändamål skall vara:
- att efter förmåga sörja för möjlighet till friluftsliv för barnen inom
Gladsax församling.
- att upplåta sammanträdes- och samlingslokal till i orten 
verksamma föreningar och till enskilda tillställningar.
- att i allmänhet söka lösa allmänhetens lokalbehov.
- att efter bästa förmåga understödja ideell och kulturell utveckling.
- att förvalta av föreningen ägda fastigheter och övriga tillgångar.

… för barnen i 
Gladsaxtrakten.
(Pga församlingen har 
upphört och uppgått i 
Simrishamn.)

§ 2. Föreningens beslutande och verkställande organ

Föreningens beslutande och verkställande organ är årsmötet och 
styrelsen.

§ 3. Föreningens styrelse

Föreningens styrelse har sitt säte i Gladsax och skall bestå av 7 
(sju) ledamöter samt 3 (tre) ersättare. Minst 4 (fyra) ordinarie 
ledamöter och 1 (en) ersättare skall vara kvinnor.

§ 4. Inträde och avgift

Inträde i föreningen står öppet för varje man och kvinna, förening, 
bolag, stiftelse eller annan samfällighet. Varje medlem erlägger av 
årsmötet bestämd årsavgift. Därutöver kan frivilliga avgifter 
erläggas.

§ 5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast 15 februari.
Följande ärenden skall upptas till behandling:

1. Styrelsens och revisorernas årsberättelse.
2. Ansvarfrihet för styrelsen.
3. Val av ordföranden för ett år.
4. Val av övriga ledamöter och ersättare för två år. Tre stycken 

ledamöter samt en ersättare väljs jämt år och övriga ojämnt 
år. Styrelseledamot och ersättare kan återväljas. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

5. Val av 2 (två) revisorer och 1(en) ersättare för ett år.
6. Bestämmande av årsavgift.
7. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 

januari.

Årsmöte skall hållas 
senast 15 mars.
2. Ansvarsfrihet för 
styrelsen.
4. Val av övriga 
ledamöter för två år och 
ersättare för ett år. Tre 
stycken ledamöter väljs 
jämt år och övriga ojämnt
år.
7. Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast 
10 dagar före årsmötet. 
Information om inkomna 
motioner skall vara 
medlemmarna tillhanda 
senast 1 vecka före 
årsmötet.

§ 6. Valberedning

Valberedning väljs av årsmötet för ett år och består av 3 (tre) 
medlemmar.
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§ 7. Röstning

Röstning kan inte ske genom fullmakt.

§ 8 . Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 
dagar före årsmötet. Information om inkomna motioner bifogas 
kallelsen.

Stryks: Information om 
inkomna motioner 
bifogas kallelsen.

§ 9. Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte äger rum då föreningens styrelse finner så 
nödvändigt eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar 
så önskar. Vid extra föreningsmöte kan stadgeändringar icke äga 
rum.

§ 10. Styrelsen

Styrelsen skall hålla utöver årsmötet minst 4 (fyra) sammanträden.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 (fyra) ledamöter är 
närvarande.
Ordföranden vid möten har utslagsröst.

§ 11. Föreningens tecknande

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 12. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske av 2 (två) på varandra följande 
årsmöten.

§ 13. Föreningens upplösande

Föreningen kan upplösas genom beslut av två årsmöten. 
Föreningens tillgångar ska då i första hand överlåtas till en annan 
ideell förening, som dels har ett liknande syfte, dels är tillgänglig 
för dem som bor i Gladsax. I andra hand skall tillgångarna 
överföras till en stiftelse, vars syfte skall vara att bevara 
tillgångarnas värde och hålla dem tillgängliga på samma sätt som 
hittills. Stiftelsen skall skötas av en styrelse i vilken flertalet 
ledamöter bor i Gladsax.

Föreningens stadgar reviderade enligt årsmötena 2016-17.
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