Stadgar
§1

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) är en fristående allmännyttig ideell
förening med säte i Göteborg

§2

Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden

§3

Föreningen har i huvudsak Göteborgsregionen som sitt verksamhetsfält och skall verka
för att ge medlemmarna och övriga seniorer kunskap och stimulera till digital
kommunikation, knyta kontakter och nyttja IT-tjänster.

§4

Föreningen vänder sig i första hand till seniorer, som genom sitt medlemskap vill
främja föreningens ändamål.
Medlem i föreningen blir den som anmält sitt inträde och betalt gällande
medlemsavgift. Medlem som trots påminnelse inte betalt medlemsavgift inom
föreskriven tid anses ha utträtt ut föreningen.
Medlem som inte uppfyller förutsättningarna för medlemskap, skadar eller
motarbetar föreningens intresse kan uteslutas efter varning. Beslut fattas av styrelsen.

§5

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§6

Ordinarie årsmöte hålls en gång om året före april månads utgång.

§7

Styrelsen består av minst fem högst nio ledamöter. Ordförande väljs av föreningen på
ordinarie årsmöte, för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år, växelvis vartannat år.
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig när det vid sammanträdet
närvarande antalet överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

§8

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och
kassören var för sig.

§9

Det åligger styrelsen att avge redovisning över föreningens verksamhet och ekonomi
under året, upprätta budget och föreslå årsavgift för det kommande räkenskapsåret.

§ 10

Revisorerna skall vara en högst två med minst en högst två suppleanter. Revisorerna
väljs på ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte.

§ 11

Ordinarie årsmöte hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av § 6. Extra
årsmöte hålls då styrelsen finner skäl till det, eller skall av styrelsen utlysas efter
skriftlig begäran av en revisor, eller efter skriftlig begäran av minst en tiondel av
samtliga röstberättigade. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag sådan
begäran har inkommit till föreningen.
Kallelse skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka
före extra stämma.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie årsmöte skall skriftligen
framställa sin begäran hos styrelsen senast fyra veckor före mötet.
Årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
mötet.
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Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas
Årsmötets öppnande
Godkännande av dagordning
Upprättande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Frågan om kallelse till årsmötet behörigen skett
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Fastställande av resultat- och balansräkning
Föredragning av revisionsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet
Fråga om arvode och ersättningar
Fråga om medlemsavgift
Verksamhetsplan för kommande år
Fastställande av budget
Fråga om antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av styrelse
Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedning till nästa ordinarie årsmöte
Övriga ärenden som angivits i kallelsen
På extra årsmötet skall förekomma endast de ärenden för vilka mötet utlysts

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte närvarande
röstberättigad påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra
frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.
§ 13

Ändring av dessa stadgar görs genom beslut som fattas vid två på varande följande
årsmöten. Varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Kvalificerad majoritet krävs.

§ 14

För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande årsmöten, varav ett kan
vara extra årsmöte. Dessa möten skall hållas med minst sex månaders mellanrum.
Beslut om omröstning skall ske med kvalificerad majoritet vid båda mötena. Vid
upplösning skall beslutas om fördelning av föreningens tillgångar.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 28 februari 2017 och fastställts vid extra årsmöte
den 25 april 2017
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