
Stadgar för Arboga i Centrum Fastställd vid årsmöte 2020-03-17

1.	 FIRMA 
	 Föreningens firma är Arboga i Centrum, Ekonomisk förening 
 
2.	 ÄNDAMÅL 
	 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och samordna 
	 gemensamma marknadsaktiviteter såsom gemensam annonsering och olika attraktioner i 	
	 samband med aktiviteter i Arboga kommun, och dessutom upprätta ett nära samarbete 		
	 med lokala intresseorganisationer samt Arboga Kommun, och på alla sätt tillvarata 	 	
	 medlemmarnas intressen. Föreningen skall härutöver vara ett forum för samråda och 	 	
	 erfarenhetsutbyte, mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt samt kommunen, 	
	 i frågor som rör samordning och utveckling av handeln samt besöksnäringen i stadskärnan 
	 och övriga kommunen. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. 	 	
	 Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.


3.	 STYRELSENS SÄTE 
	 Styrelsen har sitt säte i Arboga Kommun 
 
4.	 MEDLEMSKAP OCH INSATS  
	 Föreningen är öppen för samtliga näringsidkare och föreningar i Arboga Kommun. 
	 Insatsen är 200kr/medlem. Den erläggs via faktura vid inträde i föreningen. 
	 Medlem äger rätt att deltaga i föreningsstämma med en (1) röst. 
	 Medlemsavgift 200kr, men högst 500kr, kan ändras av årsmöte. 
 
5.	 SERVICEAVGIFT 
	 Varje medlem erlägger en årlig serviceavgift. Storlek samt grund för beräkning av avgiftens 
	 storlek beslutas av föreningsstämman. Serviceavgiften utfaktureras (delas upp) 2 ggr per 	
	 år om ej annat överenskommits med medlemmen.


6.	 UTTRÄDE 
	 Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en 	 	
	 månad (30/11) sedan medlemmen sagt upp sitt medlemsskap eller uteslutits. 
 
7.	 UTESLUTNING 
	 Har medlem efter anmodan ej erlagt påförd avgift, skadat föreningen eller motarbetat dess 
	 intressen och ej rättar sig efter påpekande/varning från styrelsen äger styrelsen rätt att 	 	
	 utesluta medlemmen ur föreningen. 
	 Utesluten medlem som ej godkänner styrelsens beslut om uteslutning har rätt att 	 	
	 hänskjuta frågan till årsstämmans prövning genom anmälan till styrelsen inom tre (3) 	 	
	 månader från det att meddelande om uteslutning avsänts medlemmen. 
 
8.	 STYRELSEN 
	 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på 3-9 ledamöter. 
	 I styrelsen bör finnas representanter från fastighetsägare med innehav av fastigheter i 	 	
	 Arboga Kommun, samt av näringsidkare i Arboga Kommun. 
	 Ledamöterna väljs på föreningsstämma, halva styrelsen väljs på två (2) år, resten på ett (1) 	
	 år. Styrelseledamot inträder i styrelsen omedelbart efter föreningsstämman. 
	 Firman tecknas, förutom av styrelsen av två (2) av styrelsen utsedda styrelseledamöter, var 
	 för sig. Styrelsen handhar och förvaltar föreningens angelägenher och är beslutsmässiga 	
	 när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
	 Som styrelsebeslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar 	 	
	 eller vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden. 
 
9.	 REVISION 
	 En (1) revisor ska finnas. Revisor väljs av styrelsen varje räkenskapsår. 
	 Årsrevision ska vara verkställd och årsberättelsen tillgänglig senast 1 mars. 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10.	 RÄKENSKAPSÅR 
	 Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december. 
 
11.	 KALLELSE OCH ÅRSSTÄMMA 
	 Ordinarie årsstämma hålles före mars månads utgång. 
	 Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas: 
	 1. Val av ordförande för årsstämman 
	 2. Val av sekreterare för årsstämman 
	 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsstämmans 	 	
	 protokoll 
	 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
	 5. Fastställande av röstlängd 
	 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 
	 7. Revisionsberättelse 
	 8. Fråga om fastställande av balansräkning 
	 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
	 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
	 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår 
	 12. Fastställande av serviceavgift för året 
	 13. Val av styrelsens ordförande och ledamöter 
	 14. Val av revisor 
	 15. Övriga ärenden 
	 16. Föreningsstämmans avslutande 
 
	 Kallelse till årsstämma sker skriftligen genom brev eller e-post tidigast fyra (4) veckor och 	
	 senast två (2) veckor före ordinarie och senast en (1) vecka före extra stämma. 
	 Andra meddelanden sker via brev eller e-post. Verksamhetsberättelse ska finnas tillgänglig 
	 senast tio (10) dagar före ordinarie årsstämma. 
	 Alla val sker genom en öppen omröstning såvida inte årsstämman beslutar om sluten 	 	
	 omröstning. 
 
12.	 BESLUT 
	 Årsstämma eller extra stämmas beslut utgörs av den mening som erhållit fler än hälften av 	
	 de angivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden. 
	 Vid val anses den vald som erhållit flest antal röster. Vid lika antal röster avgörs valet 	 	
	 genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättades.


13.	 ÄNDRING AV STADGAR 
	 Beslut om ändring av stadgar fattas av årsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga 	 	
	 närvarande röstberättigande har enats om det. 
	 Beslutet är även giltigt om det fattats på två (2) av varandra följande stämmor varav en kan 
	 vara extrastämma och att den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de 	
	 röstande.


14.	 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
	 En ening föreningsstämma kan besluta att föreningen ska träda i likvidation. 
	 Beslutet är även giltigt om det fattas af två (2) av varandra följande stämmor och att den 	
	 senare stämman bifaller beslutet med minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. 
	 Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas mellan kvarvarande 	 	 	
	 medlemmar, så att dessa först får ut den av dem senast erlagda årsavgift. 
	 Resterande belopp enligt bestämmande i samband med likvidationsbeslut, överlämnas 		
	 efter avslutad likvidation, till de som var medlemmar vid tidpunkten för beslutet. 
 
15.	 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
	 I övrigt gäller lagen om ekonomisk förening.


17.	 FÖRDELNING AV VINST 
	 Eventuell vinst överföres i ny räkning eller fonderas 


