
STADGAR FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 

§ 1 Torneträsk Fritidsförening har till uppgift att verka för medlemmarnas gemensamma intressen i 

 förtroendefullt och kamratligt samarbete. 

§ 2 Medlem i föreningen kan var och en bli som har sina fritidsintressen kring Torneträsk med 

 omnejd, samt är villig att efterfölja de lagar och bestämmelser som upprättats av föreningen. 

 Ansökan om medlemskap äger styrelsen rätt att bevilja. Årsavgiften fastställes av årsmötet. 

§ 3 Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse som består av fem (5) ledamöter, vilka 

 utses för en tid av två (2) år. 

 Ledamöterna utses för första gången så att 3/5 delar väljes för en tid av två (2) år och 2/5 

 delar före en tid av (1) år. 

 Styrelsen har följande sammansättning: 

 Ordförande, kassör, sekreterare samt två (2) ledamöter. Styrelsen väljes av årsmötet. 

 På årsmötet utses även två (tre) suppleanter. 

§ 4 Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna äro närvarande och gäller som  styrelsens 

 beslut den mening om vilken de flesta röstande förena sig. Vid lika röstetal gäller den mening som

  biträdes av ordföranden. 

§ 5 För granskining av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två (2) revisorer och två (2)  suppleanter 

 för dem. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. 

 Räkenskaperna skola vara revisorerna tillhanda senast två (2) veckor för årsmötet, som skall 

 hållas före mars månads utgång. 

 Revisionen skall vara avslutad och berättelsen angiven senast fem (5) dagar före årsmötet. 

§ 6  Kallelse till föreningsmöte avgörs av styrelsen. Kallelse till årsmötet sker skriftligen till  medlemmarna 

 senast fem (5) dagar före mötet. 

§ 7 Vid föreningens sammanträde har varje medlem rösträtt, dock må medlem företrädas av  make eller 

 maka. All omröstning sker öppet, såvida ej sluten begäres. 

 Den mening gäller för vilken de flesta rösterna angivits. Vid lika röstetal avgöres genom 

 lottning.  I förekommande fall gäller den mening som företrädes av ordföranden. 

§ 8 Av den som företräder eller är andelsägare av någon byggnad som förvärvats eller upprättats 

 i föreningens regi fordras obligatoriskt medlemskap, vilket likställes med ekonomisk förening. 

 Försäljning eller överlåtelse av vad som här ovan angivits får ej ske utan styrelsens medigvande. 

§ 9 Föreningsmedlem åligger, att med intresse och vakenhet följa föreningens bestämmelser och 

 arbeta för dess främjande. Föreningsmedlem får ej använda sig av föreningens namn i brev, 

 skrift eller dylikt utan styrelsens medgivande. 

 Föreningsmedlem som ej följer de stadgar och bestämmelser kan av styrelsen uteslutas, men 

 kan om ett (1) år söka inträde igen. 

§ 10 Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas vid årsmötet och härmed fordras mins 2/3 delar 

 av de angivna rösterna. Förslag till ändring av stadgar skall vara inlämnat till styrelsen senast 

 fjorton (14) dagar före årsmötet. 

 Dessa stadgar har vi antagit och godkänt till efterlevnad för oss själva och för dem, som med 

 och efter oss vilja verka för Torneträsk Fritidsförenings främjande inom vår stad. 

 Vid eventuellt uppförande av föreningen skall den ekonomiska behållningen överlämnas till 

 välgörande ändamål, som beslutas av den sist valda styrelsen. 

 Pengarna skall dock komma till godo inom Kiruna stad. 
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