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Stadgar för Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta
§1

Föreningens ändamål är att:
Stimulera människors intresse för trädgårdskultur.
Bevara föremål och kunskap från 1900-talets trädgårdsbruk.
Följa Tungelstas utveckling inom trädgårdsnäringen och bevara
kunskaper för framtiden.
Föreningen vill nå detta syfte genom att:
 Aktivt medverka till vård och bevarande av föremål och miljöer.
 Dokumentera intressanta miljöer, föremål och skeenden i gången
tid och nutid.
 Få till stånd ett trädgårdsmuseum i Tungelsta.
 Samarbeta med kommunala organ, föreningar och andra organisationer, såväl inom som utom verksamhetsområdet.
 Organisera kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om
trädgårdsnäring, växthusodling och dess historia.
 Våra lokaler skall kunna upplåtas för uthyrning för möten och
andra sammankomster.
Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§2

Medlemskap och avgifter:
Medlemskap erhålles av envar som ansluter sig till föreningens
ändamål och betalar medlemsavgiften, vilken bestäms av årsmötet.
Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag av styrelsen, kalla den
som på särskilt sätt främjat föreningens syften.
Hedersmedlem är avgiftsbefriad.
Föreningar, organisationer, kommun, skolor, företag m fl äger rätt att
teckna stödmedlemskap utan rösträtt.

§3

Föreningens verksamhet utövas genom:
föreningsmöten, varav ett årsmöte
styrelsen
arbetsgrupper
de enskilda medlemmarna

§4

Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av
styrelsen. Årsmötet hålls senast den 31/3 på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse utsänds till medlemmarna
senast två veckor före årsmötet. Varje medlem äger en röst. Extra
års- eller föreningsmöte ska hållas efter beslut av styrelsen eller då
minst tio medlemmar kräver det med angivande av skäl.
Följande ärenden ska förekomma vid årsmötet:
1.
Mötets öppnande
2.
Godkännande av dagordning
3.
Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av två justeringsmän.
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av ordförande för kommande verksamhetsåret
Val av minst sju ordinarie ledamöter för en tid av ett alt. två år
Val av två revisorer och en ersättare för dessa på ett år
Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år
Fastställande av årsavgift
Behandling av styrelsens förslag
Behandling av motioner som styrelsen fått senast 31/1.
Övriga frågor
Mötet avslutas

§5

Styrelse:
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
minst åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när fem
ledamöter är närvarande. Styrelsen väljer själva (adjungerar) vem
eller vilka som kan bjudas in till styrelsemöte med förslags- och
yttranderätt, men ej rösträtt.
Uppgifter:
Bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör
och övriga funktionärer.
Förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
Förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden.
Senast en månad före årsmötet överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och räkenskaper till revisorerna.
Till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet.
I övrigt arbeta enligt riktlinjerna i § 1.

§6

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsåret
med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästa årsmöte.

§7

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med
kallelse. För ändring behövs två tredjedelars majoritet av närvarande
röstande.

§8

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av
två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen, ska tillgångarna – där det inte finns särskilda
direktiv knutna till donation – för förvaltning överlämnas till
Haninge Hembygdsgille eller annan organisation, institution eller
myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion.
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