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STADGAR  
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§ 1  

Föreningens namn är ”Visby Innerstadsförening”  
§ 2  

Föreningen har till ändamål att arbeta för en i vid bemärkelse sund boendemiljö i en  
levande Visby innerstad med plats för ett varierat utbud av verksamheter. 
Föreningen skall verka för att utgöra remissinstans för ovanstående frågor och för 
övrigt använda tillgängliga kanaler för påverkan och opinionsbildning.  
§ 3  

Föreningens organ är  
1. Föreningsstämma  
2. Styrelse  
3. Revisorer  
§ 4  

Medlem av föreningen kan den bli vars intressen sammanfaller med föreningens 
ända-mål  
§ 5  

Anmälan om inträde i föreningen inges till styrelsen.  
§ 6  

Föreningens styrelse består av minst 5 och maximalt 8 ledamöter, inklusive 
ordförande. Föreningens ordförande väljs vid föreningsstämma för ett år och övriga 
styrelseledamö-ter för två år. Styrelsen utser inom sig kassör på ett år.  
§ 7  

Styrelsen har sitt säte i Visby.  
§ 8  

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägen-heter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, vilka ej 
annorlunda bestäms i dessa stadgar.  
Styrelsen åligger att  
- Verkställa av föreningsstämma fattade beslut.  
- Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.  
- Tillsätta för föreningens ändamål erforderliga kommittéer samt fastställa 
instruktioner för dessa.  
- Till årsstämman avge årsredovisning för senaste räkenskapsår och förslag till 
budget för påbörjat räkenskapsår.  
- Besluta om uteslutning av medlem i föreningen. Stadgar för Visby Innerstadsförening antagna vid 
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§ 9  

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner nödvändigt eller när minst tre av  
ledamöterna i styrelsen begär det, dock minst 6 gånger per år.  
Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas styrelsen.  
Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall.  
§ 10  

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.  
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 
mening ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.  
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller av två 
styrelse-medlemmar i förening.  
Omröstning inom styrelsen sker öppet.  
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.  
§ 11  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.  
§12  

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på 
års-stämman utsedda revisorer.  
Revisorerna skall senast den 15 februari avge berättelse över sin granskning.  
§ 13  

En årsstämma skall hållas under tiden 15 februari - 15 april på dag som styrelsen 
be-stämmer. Motion som önskas behandlad vid stämman skall inges senast den 31 
januari.  
För behandling av visst ärende kan extra stämma hållas, när styrelsen finner 
nödvändigt, eller då det skriftligen med angivande av anledning begärs av minst en 
tiondel av med-lemmarna. I ärende, som skall behandlas på extrastämma, har 
styrelsen rätt att avgiva yttrande.  
Kallelse skall ske genom annons i lokaltidningarna eller på annat likvärdigt sätt 
senast två veckor före årsstämma och extra stämma. Föredragningslista skall finnas 
tillgänglig på i kallelsen angiven plats. I kallelse till extra stämma skall ärendet som 
föranlett extra stämman anges.  
§ 14  

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma  
- Upprättande av röstlängd.  
- Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  
- Fråga om stämmans behöriga utlysande.  
- Val av mötesordförande och mötessekreterare  
- Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår.  
- Revisorernas berättelse för samma tid.  
- Fråga om balansräkningarnas fastställande samt disposition av tillgängliga 
vinstmedel.  
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  
- Budget för påbörjat räkenskapsår.  
- Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår. Stadgar för Visby 
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§ 14 (forts)  

- Val av ordförande (1 år)  
- Val av övriga styrelseledamöter (2 år)  
- Val av två revisorer och en revisorssuppleant (1 år)  
- Val av valberedning (1 år)  
- Behandling av inkomna motioner  
- Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman  
- Övriga frågor  
§ 15  

Vid stämman har varje medlemsfört hushåll en röst.  
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning sker om någon så begär.  
Beslut fattas med enkel röstövervikt, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer. 
Vid li-ka röstetal gäller den mening, som ordföranden företräder. Vid val sker dock 
avgörandet  
genom lottning.  
Ledamot av styrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, 
för  
vilken han är ansvarig, och ej heller i val av revisor.  
§ 16  

Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställs av årsstämman.  
Erlagda årsavgifter återbetalas ej.  
§ 17  

Medlem kan ej uteslutas förrän den har haft tillfälle att yttra sig.  
§ 18  

Medlem som ej erlagt medlemsavgift efter påminnelse, anses ha utträtt ur 
föreningen.  
§ 19  

Beslut om ändringar av dessa stadgar är ej giltigt med mindre beslutet fattas vid två 
på  
varandra följande stämmor, därav minst en årsstämma. Minst två tredjedelar av de  
röstande skall biträda beslutet.  
§ 20  

Beslut om upplösning av föreningen skall ske enligt samma villkor som i § 19. 
Kallelse till  
den sista stämman får ej ske förrän den första stämman hållits.  
§ 21  

Stämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess 
egen-  
dom. Denna får under inga omständigheter fördelas bland styrelsemedlemmarna.  
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