
Stadgar för Vägkorsets vänner 
(reviderad 2022-04-26) 

Föreningens namn: 

Föreningens namn är Vägkorsets vänner. Föreningen har sitt säte i Bollebygds kommun. 

Inledande bestämmelser 

§ 1. Syfte 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar oavsett bakgrund. Föreningen skall inom Bollebygds kommun 

bedriva ideellt socialt arbete genom att driva en gemensam öppen mötesplats som kan bidra till att människor i alla 

livets situationer kan se sin egen kraft och sitt eget ansvar för sina liv. 

Medlemskap 

§ 2. Medlemmar 

Medlem i föreningen utgörs av fysiska personer som betalat medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av 

årsstämman. 

§ 3. Styrelse 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 4 ledamöter samt minst 2 ersättare. Styrelsen tillträder direkt efter 

årsstämman. Fyllnadsval förrättas av årsstämman. 

 

Föreningens styrelse 

- är mellan stämmorna föreningens högsta beslutade organ och leder föreningens verksamhet enligt  av årsstämman 

fattade beslut. 

- håller medlemmarna informerade 

- fastställer verksamhetsplan och budget. 

- utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående verksamhetsår. 

- kallar till stämma samt fastställer tid och plats därför. 

- utser de som äger rätt att teckna föreningens firma. 

- fullgör övrigt i stadgarna angivna uppgifter. 

 

Sammanträden 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträdena leds av ordföranden eller av annan utsedd 

styrelseledamot. Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av en person som utses av mötet. Ordföranden 

meddelar plats och tid för sammanträdet. Kallelse utfärdas på det sätt som ordföranden bestämmer. Styrelsen är 

beslutsmässig när minst hälften av de ordinarie ledamöterna eller dess ersättare är närvarande 

§ 4. Årsstämma 

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas före april månads utgång. Stämman 

utgörs av fysisk personer eller ombud för en fysisk person och som är medlem i föreningen. 

Stämman leds av den som stämman väljer därtill. Vid stämman förs protokoll som justeras av stämmans ordförande 

samt två person som stämman väljer. 

 

Årsstämman behandlar: 

Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk redovisning 

Revisionsberättelse 

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Fastställande av medlemsavgift för året 

Genomgång av verksamhetsplanering inklusive budget för året 



Val av ordförande på 1 år 

Val av minst två ordinarie styrelseledamöter på 2 år samt ersättare på 1 år 

Val av två revisorer samt 1 ersättare på 1 år 

Val av valberedning bestående av minst två personer varav 1 sammankallande 

 

Kallelse 

Kallelse ställs till medlemmarna och revisorerna per brev eller e-post senast två veckor för stämman. 

Motioner och förslag 

Alla medlemmar i föreningen äger rätt att avge motion till stämman. Motion skall vara föreningens styrelse tillhanda 

senast 28 februari i det år stämman hålls.  

Rösträtt 

Alla medlemmar är röstberättigade vid stämman. Som stämmans beslut gäller den mening som de flesta förenar sig 

om. Vid lika röstetal gäller stämmoordförandens mening. Vid personval sker dock lottning vid lika röstetal. Styrelsens 

ledamöter får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet eller val av revisorer. 

§ 5. Utträde och uteslutning 

Utträde av medlem begärs av denne och ställs skriftligt till föreningens styrelse. 

Utträde ur föreningen sker omedelbart efter beslut från föreningens styrelse. 

Medlem som inte fullgör sina åtaganden mot föreningen eller motverkar dess ändamål kan uteslutas. Sådant beslut 

fattas av styrelsen. Den som berörs av beslutet har rätt att yttra sig inom två veckor efter att styrelsen meddelat 

beslutet. 

§ 6. Extra stämma 

Extra stämma hålls når styrelsen beslutar det, eller då minst hälften av medlemmarna eller minst en av revisorerna 

begär det. Vad gäller rösträtt och förslag gäller samma som för ordinarie årsstämma. 

§ 7. Förvaltning 

Medel som tillfaller föreningen genom dess verksamhet, som gåva eller bidrag, skall förvaltas på ett omsorgsfullt och 

betryggande sätt och får användas endast i föreningens egen verksamhet. 

§ 8. Firmatecknare 

Styrelsen utser vid konstituerande möte två firmatecknare som var och en kan teckna föreningens firma. De skall 

vara myndiga och får inte vidta åtgärder som är främmande för föreningens syften. 

§ 9. Revision 

Föreningens verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av två revisorer. Revisorerna och ersättare 

väljs på årsstämman. Minst en av revisorerna skall vara en person med särskild insikt i ekonomiska frågor. Bokslut 

skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före stämman. Revisorerna avger senast en vecka före stämman 

revisionsberättelse till styrelsen med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Vid stämma, extra stämma och 

sammanträde med styrelsen har revisor närvaro- och yttranderätt. 

Revisor har rätt att ta del av samtliga räkenskapsböcker, protokoll och övriga handlingar som hör till föreningens 

verksamhet. Med sådana handlingar jämställs datalagrad information om föreningen, som upprättats av eller på 

uppdrag av styrelsen. 

§ 10. Ändring av stadgar 

Ändring av stadgar beslutas av årsstämman. Sådant beslut skall fattas med minst två tredjedels majoritet och träder i 

kraft omedelbart. 

§ 11. Upplösning av föreningen 

Upplösning av föreningen beslutas av ordinarie eller extra stämma med minst två tredjedels majoritet av de 

närvarande medlemmarna. 

Föreningens tillgångar överlåts till ett ändamål i föreningens anda. Sådant beslut tas av stämman. 

Föreningens handlingar överlåts till Bollebygds föreningsarkiv. 


