Stadgar för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.
Antagna 28 januari 2019
§ 1 Firma
Föreningens namn är Lidköpings Folkets Hus förening utan personlig ansvarighet.
§ 2 Ändamål
Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. i Lidköping har till ändamål att bereda Lidköpings invånare
och organisationer tillgång till samlingslokaler och kulturaktiviteter.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Lidköping.
§ 4 Medlems antagande och avgång
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som antas följa föreningens grundläggande idé
om allas lika värde. Medlemmar förväntas följa föreningens stadgar och beslut.
Fråga om medlemskap prövas av styrelsen, eller den som styrelsen utser. Den som vägras
medlemskap kan hänskjuta frågan till föreningsstämmans slutliga avgörande.
Uteslutning kan ske av den medlem, som grovt åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen eller
genom sina åtgärder motarbetat föreningens ändamål och verksamhet.
Medlem som uteslutits får inte delta i föreningens angelägenheter och är från beslutet om
uteslutning utan rösträtt vid föreningsstämman.
Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som inträffar en månad efter
begäran om utträde respektive styrelsens beslut om uteslutning. Uppsägning ska göras skriftligen
till styrelsen, senast tre månader före räkenskapsårets utgång.
§ 5 Insatser och avgifter
Fysisk medlem ska delta med minst en insats i föreningen. Juridisk medlem ska delta med minst
10 insatser i föreningen. Varje insats uppgår till 100 kronor. Insatsen betalas kontant vid
teckningen eller senast inom 10 dagar.
Inom ett år efter medlems avgång kan insatsen på begäran återbetalas enligt lagen om
ekonomiska föreningar, kapitel 4.
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente ska den som
förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i lagen om ekonomiska
föreningar, kapitel 3. Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte
etc) utan att själv vara medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom sex månader
efter förvärvet. Om inte ansökan inkommer återgår andel till föreningen.

§ 6 Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst fem och högst nio ledamöter med högst
tre ersättare. Mandattiden för ledamöter är två år, det vill säga fram till slutet av den ordinarie
föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Stämman kan besluta om att välja
några ledamöter på ett till två års mandattid, för att undvika att samtliga ledamöters mandattid
går ut samtidigt. Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.
Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning, men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.
§ 7 Konstituering
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.
§ 8 Beslut och beslutsförhet
Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de
angivna rösterna.
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarande antal överstiger hälften av hela
antalet styrelseledamöter.
§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.
§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.
§ 11 Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsen ska före mars månads utgång till revisorerna överlämna styrelsens årsredovisning som
ska omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
§ 12 Vinst
Eventuell vinst i föreningen ska återinvesteras i föreningens verksamhet.
§ 13 Revisorer
Föreningsstämman väljer årligen för tiden intill dess att ordinarie föreningsstämma hållits
påföljande år högst två ordinarie revisorer och högst två ersättare för dem. Styrelsen äger rätt
att dessutom anlita extern auktoriserad revisor.
§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra föreningsstämma hålls, då
styrelsen finner skäl därtill, eller då revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade
begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Val av två protokolljusterare
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Styrelsens årsredovisning

6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
9. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Fråga om arvoden
11. Beslut om antal ledamöter inklusive suppleanter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelseledamöter och ersättare
14. Val av revisorer och ersättare
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden
På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt punkterna 1-4 ovan endast förekomma
ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
§ 15 Kallelse
Kallelse till föreningsstämman, eller andra meddelanden till medlemmarna, sker genom post eller
e-post direkt till medlemmarna. Kallelse görs senast två veckor och tidigast sex veckor före
ordinarie föreningsstämma och senast sju dagar före extra föreningsstämma.
När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta genom brev
med post eller e-post.
§ 16 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till stämman ska skriftligen anmälas till styrelsen innan
februari månads utgång.
§ 17 Omröstning vid föreningsstämman
Medlem som är fysisk person och innehar en eller flera andelar har vid föreningsstämman en
röst. Medlem som är juridisk person har vid föreningsstämman en röst vid ägande av 10 andelar,
två röster vid 40 andelar och tre röster vid 80 andelar.
Tre röster är det maximala antalet röster en juridisk person har vid föreningsstämman.
Varje utsett ombud har en röst.
Ombud ska vid föreningsstämman förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud kan enbart företräda en medlem.
Omröstning sker öppet om inte närvarande röstberättigade påfordrar sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor gäller den mening som omfattas av
ordföranden vid föreningsstämman.
§ 18 Ändring av stadgar
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. Två tredjedelar av de närvarande
röstberättigade medlemmarna måste godkänna stadgarna. Vid ekonomiska beslut krävs tre
fjärdedelar av de närvarande röstberättigade.
§ 19 Föreningens upplösning
Giltigt beslut om upplösning av föreningen kräver att tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade
ombud enas därom på ordinarie föreningsstämma, eller att beslutet fattas på två på varandra
följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma och att beslutet
på föreningsstämmorna biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande

röstberättigade. Vid föreningens upplösning ska , sedan verksamhetens skulder betalats in,
insatser i föreningen betalas tillbaka till andelsägarna. andelsägarna få tillbaka sina insatser efter
att föreningen har betalat sina skulder. Återstående tillgångar ska i samband med
likvidationsbeslut överlämnas till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Tillgångarna ska
förvaltas av mottagaren och överlämnas till ny förening som kan bildas med i huvudsak samma
ändamål som ursprunglig förening. Även den nya föreningen ska ha sitt säte i Lidköpings
kommun.
§ 20 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens stämma den 25 april 2017 intygas av:
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