STADGAR FÖR FKC ALVIK
Reviderade och antagna av medlemsmötet 12 maj 2018

§1
Föreningens namn är Föreningen Kulturcentra Alvik, förkortat FKC Alvik

§2
Föreningens hemvist är Stockholm.

§3
FKC Alvik är en allmännyttig ideell kulturförening. Den är partipolitiskt och religiöst
obunden. Föreningen har inget vinstsyfte.

§4
FKC Alviks syfte är att främja medlemmarnas kulturella utbyte, sociala gemenskap,
motion och hälsa samt studie- och utbildningsverksamhet.

§5
Föreningens verksamhet skall inriktas på att ordna trevliga och engagerande aktiviteter
såsom föreläsningar, kurser, konserter, musikunderhållning, utflykter, samkväm, dans
m.m. Del av föreningens verksamhet skall även inriktas mot barn och ungdom. Till vissa
aktiviteter skall, i mån av plats, även gäster kunna delta.

§6
Föreningen är öppen för alla som vill främja dess syften och följa dessa stadgar. Medlem i
föreningen blir den som genom sin medlemsavgift och sitt frivilliga arbete deltar i
föreningens ideella verksamheter. Medlemskap skall noteras i föreningens medlemsregister.
Medlemsavgift erläggs för den tid och omfattning som medlem vill främja och verka för

föreningens syften. Avgiftens storleken bestäms av graden av nyttjande och föreslås av
styrelsen för fastställande av årsmötet.

§7
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall, inom ramen för dessa stadgar,
verka för föreningens allmännyttiga ändamål samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
-

Säkerställa att föreningens allmännyttiga ändamål främjas
Verkställa av årsmötet fattade beslut
Planera, leda och säkerställa det ideella arbetet inom föreningen
Ansvara för och förvalta föreningens medel
Tillse att för föreningen bindande regler iakttas

§8
Styrelsen har bemyndigande att utan årsmötets hörande fatta ekonomiska beslut i ett ärende
upp till ett värde motsvarande 30.000 kr. Styrelsens ordförande kan fatta ekonomiska beslut
upp till 15.000 kr i varje enskilt fall. Mindre inköp upp till max 5.000 kr kan ske efter
samråd med kassör.
Förskott om högst 10.000 kr kan vid behov utbetalas.
För kontanta utbetalningar krävs attesterade underlag.

§9
Styrelsen skall bestå av ordförande och 4 – 8 övriga ledamöter, jämte 2 – 4 suppleanter.

§ 10
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade
medlemmar. Ordförande väljs på 2 år och övriga ledamöter växelvis på 2 år. Suppleanter
väljs på 1 år.
Årsmötet väljer kassör. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig vid konstituerande möte.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften
av dem är närvarande. Sammanträden skall protokollföras. Föreningens firma tecknas av
styrelsens ordförande. Ordförande och kassör har attesträtt och tecknar post och bank var för
sig.

§ 12
Räkenskapsår omfattar kalenderår. Verksamhetsår omfattar tiden från årsmöte till och med
årsmötet påföljande år.

§ 13
Föreningen skall ha 2 förtroendevalda revisorer som utses av årsmöte. Revisorerna väljs på
2 år växelvis. En revisorsersättare väljs på 1 år. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna
föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta
del av, samt årsredovisningshandlingar och övrigt underlag för revision av det senaste
räkenskapsåret minst en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
14 dagar före årsmötet.

§ 14
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen skall hålla årsmöte senast i
mars varje år. Kallelse jämte dagordning kungörs senast 2 veckor före mötet genom anslag
hos föreningen och E-post. Styrelsen skall hålla sedvanliga årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet.

§ 15
Varje medlem som är närvarande på årsmötet har rösträtt. Rösträtt kan inte utverkas via
ombud eller fullmakt. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar
som är närvarande.

§ 16
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- Fastställande av dagordning
- Fastställande av röstlängd
- Val av mötespresidium
- Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
- Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

-

Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgifter för kommande år
Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Motioner och förslag
Beslut om antalet styrelseledamöter/suppleanter
Val av ordförande för 2 år
Val av kassör för 2 år
Val av övriga styrelseledamöter för 2 år
Val av styrelsesuppleanter för 1 år
Val av revisor för 2 år och en ersättare för 1 år
Val av valberedning, minst 3 varav en sammankallande
Frågor från medlemmar
Avslutning

§ 17
Medlem som genom uppträdande eller på annat sätt motarbetar föreningens syfte
och/eller på annat sätt skadar föreningen kan komma att uteslutas som medlem. Beslut om
tillfällig avstängning i avvaktan på beslut om uteslutning kan fattas av styrelsen. Beslut kan
gälla för viss tid i avvaktan på utredning. Finner styrelsen skäl för avstängning och/eller
uteslutning meddelar styrelsen denne sin avsikt och motivering. Meddelandet till
medlemmen skall vara skriftligt och lämna tillfälle att inom viss tid framföra sina
synpunkter. Därefter fattar styrelsen sitt beslut, som skall meddelas skriftligt.
Medlemsavgift som erlagts av avstängd och/eller utesluten medlem anses förverkad.

§ 18
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra möte, om sådant möte behövs.
Extra möte skall hållas om revisorerna eller minst 20% av antalet röstberättigade
medlemmar så begär. Styrelsen skall kalla till sådant extra möte inom 2 veckor från
begäran. Kallelse jämte dagordning kungörs senast 7 dagar före mötet genom anslag
hos föreningen och E-post. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende
avgöras.

§ 19
Beslut fattas genom röstning med acklamation (ja- eller nejrop) eller efter votering
(omröstning) om sådan begärs. Med undantag för stadgeändring och upplösning av

föreningen avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Votering sker öppet, dock vid
personval med slutna sedlar, om någon medlem så begär. Vid all votering gäller vid lika
röstetal att lottning får avgöra.

§ 20
Ledamot av styrelsen äger inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet eller val av
revisorer och revisorsersättare

§ 21
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet
avgivna röster bifaller beslutet.

§ 22
Beslut om upplösning av föreningen måste tas på 2 medlemsmöten, varav det ena skall
vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning krävs att minst 2/3 av antalet avgivna
röster bifaller beslutet. Medlem har vid upplösning av föreningen inte rätt till del av
föreningens behållning eller egendom utan eventuellt överskott tillfaller något
välgörande ändamål som årsmötet beslutar om.

