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Vallentuna Odlingsförening ek. för.
Organisationsnummer 716000-1595

STADGAR

Stadgar för Vallentuna Odlingsförening ek. för.
§1
Föreningens firma
Föreningens namn (firma) är Vallentuna Odlingsförening ek. för.
§2
Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Vallentuna kommun.
§3
Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
arrendera viss mark inom Vallentuna kommun på fastigheten Väsby 1:1 för odlingsändamål
samt att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmar för att av dem brukas som
odlingslotter,
driva och underhålla gemensamma anläggningar,
verka för en stimulerande verksamhet och miljö med god kvalitet inom odlingsområdet.
Föreningen ska i övrigt uppfylla de krav som kommunala organ ställer eller kan komma att
ställa på föreningens verksamhet och ordning.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§4
Medlemskap
Till medlem kan antas person, som är bosatt inom Vallentuna kommun och som vill följa
föreningens stadgar och beslut samt bidra till att främja föreningens verksamhetsidé.
Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen. Ansökan ska vara bevittnad.
Den som genom bodelning, arv eller testamente förvärvat nyttjanderätten till en medlems
odlingslott ska ansöka om medlemskap i föreningen enligt ovan. Ansökan ska göras inom
sex (6) månader efter överlåtelsen.
Odlare som delar lott med annan odlare ska vara medlem i föreningen.
§5
Medlems åliggande
Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat
- följa nyttjandeavtal och ordningsregler,
- delta vid städning och underhåll av föreningens byggnader och utemiljö,
- medverka i gemensamma aktivitetsdagar.
Om föreningsstämman inte har beslutat annat, ska styrelsen ge närmare anvisningar om hur
denna skyldighet ska fullgöras. Alla medlemmar är också skyldiga att betala de
stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och arrende samt även i övrigt
följa föreningens stadgar och beslut.
§6
Medlemsinsats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr.
Medlemsinsats betalas kontant i samband med att ansökan om medlemskap inlämnas.
Medlemsinsats återbetalas inte.
§7
Särskild medlemsinsats
Föreningsstämman beslutar om särskild medlemsinsats ska tas ut. Särskild medlemsinsats
uttas med högst 100 kr.
Särskild medlemsinsats betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
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§8
Årsarrende
För nyttjande av föreningens odlingslotter ska medlem betala en årlig arrendeavgift.
Årsarrendet beräknas per odlingslott och ska motivera den av föreningsstämman fastställda
driftsbudgeten för verksamhetsperioden.
Årsarrendets storlek för odlingslott är högst 1000 kr, för halv odlingslott högst 500 kr
fastställs av föreningsstämman. Årsarrendet betalas senast den 30 april.
§9
Underhållsfond
Avsättning till underhållsfond sker med belopp, som efter förslag av styrelsen fastställs av
föreningsstämman.
§ 10
Uteslutning
En medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut, uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen om rättelse inte sker efter
skriftlig varning.
Beslut om uteslutning som fattats av styrelsen kan överklagas till föreningsstämman.
§ 11
Medlems utträde
Begäran om utträde ska göras skriftligen till styrelsen senast den 31 december.
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det
att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning eller det har
inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.
Medlem, som utträder ur föreningen ska först slutföra de arbeten, som finns beskrivna i
föreningens nyttjandeavtal och ordningsföreskrifter.
Medlem får inte tillbaka erlagd insats eller andra avgifter i samband med utträdet.
§ 12
Föreningens styrelse
Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse. Således är styrelsen ansvarig för
ekonomi, verksamhetsutveckling och övergripande planering i enlighet med stadgarnas
ändamålsparagraf och demokratiskt fattade beslut.
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter. En person, som av
föreningsstämman anses vara till särskild nytta för föreningen, kan väljas till
styrelseuppdrag utan medlemskap i föreningen.
Medlem, som av styrelsen anses vara till särskild nytta för styrelsearbetet får av styrelsen
utses som adjungerad person.
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma
Styrelsen väljs för tiden från föreningsstämman till dess motsvarande föreningsstämma
hålls två år efter valet.
Vid föreningsstämman väljs ordförande för en tid av två år.
Föreningsstämman eller styrelsen kan utse arbetsgrupper för olika uppgifter.
Styrelsen är beslutsför när fler än halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas genom majoritetsbeslut. Styrelsen kan hålla telefonmöten.
Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll. Protokollet föres i nummerordning under
året och förvaras på betryggande sätt. Protokollen är inte offentliga. Protokollet ska justeras
av ordföranden för sammanträdet samt ytterligare en person. Styrelsen är skyldig att hålla
aktuell medlemsförteckning med uppgift om medlemsinsatser.
§ 13
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.
§ 14
Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer med högst två
revisorssuppleanter för en tid av två år. Revisor får inneha uppdraget under högst åtta(8) år.
§ 15
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
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§ 16
Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före
ordinarie föreningsstämma.
§ 17
Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls före mars månads utgång.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen anser det erforderligt och när det för angivet
ärendes behandling begärs av revisor eller en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade
medlemmar.
§ 18
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare.
Fastställande av röstlängd.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Budgetförslag för kommande verksamhetsår.
Medlemsinsats eventuellt särskild medlemsinsats samt avsättning till
underhållsfond..
Årsarrende.
Val av styrelseledamöter.
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Ordförandens information.
Motioner som av styrelsen eller av enskild medlem hänskjutits till
föreningsstämman.
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar.

§ 19
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen och sänds med post eller bud.
Kallelse ska vara avsänd tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie
föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.
Då kallelse till föreningsstämman har sänts ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna
genom brev om detta.
Andra meddelande än kallelser till föreningsstämman sänds till medlemmarna med post
eller bud. Medlem är skyldig att ta del av föreningens meddelande på anslagstavla.
§ 20
Motioner och förslag
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen
anmäla detta till styrelsen senast två månader före stämman.
§ 21
Rösträtt vid föreningsstämman
Varje medlem har en röst.
Ombud får endast företräda en medlem.
§ 22
Vinstdisposition
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

4
§ 23

Yttrande och förslagsrätt

Rätt att delta i stämmoöverläggningar och framställa förslag, tillkommer medlem
personligen eller genom befullmäktigat ombud.
§ 24
Stämmoprotokoll
Protokoll fört vid föreningsstämman ska senast inom tre veckor finnas i justerat skick hos
styrelsen för intresserade medlemmar att ta del av.
§ 25
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom att samtliga röstberättigade medlemmar biträder
förslaget till stadgeändringar eller genom beslut av två (2) på varandra följande
föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma.
Vid sistnämnda stämma krävs för giltig stadgeändring att två tredjedelar av antalet
röstberättigade närvarande medlemmar biträder förslaget till stadgeändring.
§ 26
Upplösning av föreningen
Upplösningen av föreningen ske på sätt som föreskrivs i Lag om ekonomiska föreningar.
Vid föreningens upplösning vilket sker genom likvidation, ska föreningens behållna
tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
§ 27
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. Lag
1987:667 om ekonomiska föreningar med förordning 1987:978 om ekonomiska
föreningar.
Ovanstående stadgar föreläggs ordinarie föreningsstämma samt extra föreningsstämma
2005.
VALLENTUNA 2005-03-22
Föreningsstämma 2005

Mötesordförande

Justeringsman

VALLENTUNA 2005-04-04
Extra Föreningsstämma 2005

Mötesordförande

Stadgar 2005

Justeringsman

