Stadgar för FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH
FÖRENINGSCENTRUM
Antagna vid förlängt årsmöte 2008 10 13
§ 1 Namn och syfte
Föreningens namn är ”Dalarö Kultur- och Föreningscentrum” (eng: ”The Dalarö Cultural and
Social Centre”)
Föreningen skall vara en ideell förening och verka för ett aktivt kultur- och föreningsliv på
Dalarö samt för att Dalarö Tullhus med tillhörande park hålls öppen för kulturella och andra
arrangemang.
§ 2 Arbetsområde
Föreningen skall stimulera föreningar, företag och privatpersoner att bli aktiva medlemmar
samt verka för att även andra använder Dalarö Tullhus och park för offentliga och privata
möten. Föreningen skall upprätta en härför
ändamålsenlig organisation.
§ 3 Medlemmar
Till medlem i Föreningen kan antas föreningar, företag och privatpersoner verksamma på
Dalarö eller med särskilt intresse för kulturlivet på Dalarö.
§ 4 Inval
Medlem blir den som betalar den av Föreningen beslutade medlemsavgiften. Föreningens
styrelse kan i efterhand neka inträde om en majoritet av styrelsens medlemmar anser att den
sökande inte är lämplig som medlem. Erlagd medlemsavgift skall i så fall betalas tillbaka.
§ 5 Utträde
Medlemskap avser helt verksamhetsår. Medlem kan således enbart utträda ur föreningen vid
verksamhetsårets slut.
§ 6 Medlemskapets möjligheter
Medlemskap i föreningen skall ge möjlighet för medlemmarna att aktivt bidra till föreningsoch kulturlivets utveckling och till en aktiv Tullhusmiljö.
§ 7 Avgifter
Medlem betalar den årsavgift som varje år fastställs på årsmötet.
För att utnyttja lokalen tecknar styrelsen avtal med respektive brukare. Styrelsen beslutar
om avgifternas storlek.
§ 8 Uteslutning
Medlem kan uteslutas om denne genom sin vandel allvarligt skadat Föreningens anseende
eller aktivt medverkat till att motarbeta föreningens syften. Förslag om uteslutning skall
framläggas av styrelsen vid ett föreningsmöte. Sluten omröstning skall ske. För antagande av
sådant förslag krävs att minst hälften av närvarande medlemmar är ense.
§ 9 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare
minst 4 och maximalt 8 personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och

sekreterare.
Samtliga val skall avse en tid om två år under iakttagande att halva antalet valda avgår
vartannat år och med härav betvingad jämkning beträffande mandattiden första gången val
äger rum. Mandattiden utlöper i och med årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande. Sammanträde skall dessutom utlysas då
minst tre
styrelseledamöter kräver detta.
Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens
beslut gäller den mening i vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden vid sammanträdet biträder.
Styrelsens sammanträden leds av ordföranden. Är varken ordföranden eller vice
ordföranden närvarande väljs ordförande vid sammanträdet.
Styrelsen äger inte rätt att ikläda Föreningen borgensansvar, inte heller avyttra eller med
inteckning för gäld belasta Föreningen tillhörig egendom med mindre Föreningen vid två
medlemsmöten, varav minst ett ordinarie, därtill bemyndigat styrelsen.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig upp till en av styrelsen
beslutad summa samt i övriga fall av ordförande eller kassör med kontrasignering av vice
ordförande eller sekreterare.
Styrelsen äger dock att för visst fall förordna annan person att teckna firman. Sådant
förordnande kan när som helst återkallas och äger i vart fall icke giltighet mer än ett år i
sänder.
§11 Kassör
Kassören övervakar Föreningens inkomster, utbetalningar och räkenskaper samt redovisar
inför styrelsen vilken är solidariskt ansvarig. Föreningens tillgångar skall på betryggande sätt
förvaras.
§ 12 Sekreterare
En sekreterare för protokoll vid årsmöte, extra föreningsmöte och andra medlemsmöten samt
vid styrelsens sammanträden, upprättar jämte ordföranden alla viktigare skrivelser,
ombesörjer kallelser till sammankomster samt upprättar och vidmakthåller matrikel över
Föreningens medlemmar.
§ 13 Årsberättelse och revision
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens årsberättelse samt
Föreningens räkenskaper skall granskas av minst två revisorer varav en auktoriserad.
Erforderliga handlingar för revision ska stå till revisorernas förfogande senast den 15 februari.
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda före den 15 mars.
§ 14 Sammanträden
Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Därutöver kan extra föreningsmöte hållas
(se §16). Vidare skall styrelsen kalla till fortlöpande medlemsmöten för att uppfylla
Föreningens syfte om ett aktivt kultur- och föreningsliv.
§ 15 Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll, tillika rösträknare.
7. Fastställande av röstlängd med eventuella fullmakter
8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning.
9. Föredragning av revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna
året.
10. Val av ordförande samt ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
11. Val av två revisorer för en tid av två år.
12. Val av valberedning om två till fyra personer för en tid av ett år.
13. Styrelsens budgetförslag.
14. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
15. Eventuella motioner.
16. Övriga frågor.
17. Årsmötets avslutande
§ 16 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska utlysas då styrelsen, revisorerna eller minst 10 procent av
medlemmarna skriftligen så begär. Vid ex-tra föreningsmöte får endast behandlas i kallelsen
angivna frå-gor. För kallelse till extra föreningsmöte gäller samma regler som vid årsmötet.
§ 17 Kallelser
Kallelse till ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte tillställs medlemmar med e-post och
genom anslag utanför Tullhuset samt på minst en annan plats på Dalarö minst fjorton dagar
före sammanträdet. Kallelse ska uppta de ärenden som ska förekomma till behandling.
Övriga medlemsmöten kallas till på samma sätt i så god tid som möjligt.
§ 18 Rösträtt
Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rösträtt
genom medlemsombud, men om-budet får inte företräda mer än en medlem. Fullmakten ska
vara skriftlig, dagtecknad och uppvisas i original vid avprickning av röstlängd. Fullmakt
gäller högst ett år från utfärdandet.
Vid medlemsmöten fattas beslut genom öppen omröstning och gäller som Föreningens
beslut den mening som omfattas av de flesta röstande.
§ 19 Upplösning
Upplösning av Föreningen kan inte föreslås, förrän medlemmarnas antal nedgått till tio och
för giltighet av beslut krävs tre fjärdedels bifallande pluralitet, varjämte för upplösningens av
Föreningen fästas det uttryckliga villkoret, att Föreningens tillhörigheter, av vad namn och
beskaffenhet det vara må, inte får delas eller förskingras, utan skall i sin helhet föräras någon i
Föreningens syfte verksam inrättning eller an-stalt, som därmed kan dra allmännyttig fördel.
§ 20 Stadgeändring
Förslag till ändringar eller tillägg till dessa stadgar, som på uppmaning av medlem framställts
till årsmötet, skall diskuteras och bearbetas och av styrelsen framläggas för beslut vid nästa
årsmöte eller extra föreningsmöte.

